
       Manuál k systému vratných pohárov pre predajcov  

• Do .,................... uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi servisnou firmou a predajcom 

nápojov  

• Každý predajca je povinný zložiť zálohu vo výške ........ €, najneskôr do ............2022. 

• Záloha bude vyplatená po  ukončení akcie ,najneskôr do 10 pracovných dni, pokiaľ 

budú vyrovnane všetky záväzky medzi predajcom a dodávateľom vratných pohárov 

• Dna ...........2022 v čase od  ..............počas trvania akcie bude možne na dohodnutom 

mieste  priebežne zamieňať  použite boxy s poharmi za čisté   

• Zamieňajú sa len naplnene boxy ( okrem posledného ) nepoškodene poháre a boxy 

vrátane vrchného dielu  ktoré musia byt zarovnane v tz komínoch ( box sivý 0,5 l  = 

216 ks pohárov ) 

• Pri zámene boxov si vzájomne odsúhlasia a podpíšu inventarizačne doklady o 

počtoch použitých a čistých pohárov a boxov  

• Každý čistý box je zavretý ( zapečatený )  a poháre sú chránene sterilným vrecom 

tkz dvojitá ochrana 

•  Každý predajca je povinný vybrať od zákazníka zálohu za pohár vo výške 2 €  

• Každý predajca je povinný pri vrátený pohára načapovať zákazníkovi napoj do 

čistého pohára, pričom zálohu v tomto prípade nevyberá. 

• Každý predajca je povinný pri vrátený pohára bez čapovania vyplatiť zákazníkovi 

zálohu  2 € za NEPOŠKODENÝ  pohár  

• Predajca sa zaväzuje, že nebude dodané vratné poháre umývať vlastnými silami 

alebo prostredníctvom iného subjektu odlišného od dodávateľa resp. jeho 

zmluvného partnera  

 

• Poškodene  poháre , boxy sa účtujú  ako  nevratné a účtuje sa poplatok  

 

• Finančné vysporiadanie záloh bude prebiehať na základe písomného                 
informačného protokolu o vybratých a odovzdaných zálohách, ktorý bude prílohou 

každej vystavenej faktúry za poskytnuté servisné služby. 

 

• Cena za servis vratných pohárov bude účtovaná z počtu všetkých otvorených  

boxov a je súčasťou podpísanej zmluvy. 

 

•  V cene je zohľadnená služba prepravy a dodania pohárov ,servisne pranie,    

hygienické ošetrenie pohárov, vrátaných  boxov a následná invertizacia 

 

• Splatnosť faktúry ktorá bude doručená do 3 dni pracovných  v elektronickej podobe  

od ukončenia akcie na emailovú adresu ktorú predajca uvedie v zmluve 

s dodávateľom.  

 



 

 

  

  

   

  

   

  

  

                                                                                                

  

  

                                                 



  


