Dodatek k Distributorské smlouvě
pro země mimo EU
Tyto zvláštní podmínky se týkají všech zemí mimo EU v rámci evropského prodejního prostoru s výjimkou Švýcarska
a Norska.

1. Platba
Bankovní poplatky hradí zákazník. Nabízíme platební plán pouze v rámci EU, Norsku a Švýcarsku. Platbu
přijímáme pouze v měně EURO.
2. Doprava
Po obdržení objednávky vás budeme informovat o nákladech na přepravu; upozorňujeme, že náklady se
mohou v jednotlivých zemích lišit v závislosti na lokalitě. Před přijetím zásilky musí všechny země mimo
EU zaplatit clo. Tento poplatek je regulován cílovou zemí a společnost Enagic nemá na tento poplatek
žádný vliv. Veškerá rizika, která mohou nastat během přepravy, nese příjemce. O sledovací číslo zásilky
lze písemně požádat společnost Enagic Europe GmbH den po odeslání. Přepravní náklady v případě
opravy hradí zákazník.
3. Voda
Všechny přístroje Enagic jsou konstruovány pro zpracování běžné vody z vodovodu. Společnost Enagic
nemůže učinit žádné prohlášení týkající se kvality vaší vody, protože se může lišit, a proto Enagic nemůže
garantovat optimální výsledek.
4. Provize
Všechny provize jsou vypláceny podle kompenzačního plánu EU. Distributor je povinen zaslat společnosti
své bankovní údaje, jako je IBAN a BIC/Swift. Pokud distributor tyto údaje nezašle, společnost Enagic
nemůže provizi vyplatit. Bankovní poplatek za přijetí provize hradí příjemce. Příjemce je povinen přiznat
svůj příjem podle svých vnitrostátních předpisů.
5. Návod k obsluze
Návod k obsluze lze poskytnout pouze v angličtině a na vyžádání v italštině, němčině, francouzštině
a španělštině.
6. Vrácení zařízení
Stroj lze vrátit do 2 týdnů od převzetí, použitý stroj nelze vrátit, to je v souladu s evropským právem.
7. Daň z příjmu
Upozorňujeme, že veškeré vaše příjmy z provizí podléhají dani z příjmu a musí být přiznány na místním
finančním úřadě. Je to vaše povinnost; společnost Enagic nenese žádnou odpovědnost za zdanění vašich
provizí.

Přečetl/a jsem si pokyny a souhlasím s podmínkami.
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