Obchodní podmínky spolupráce s firmou
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ANILO TRADE SE, se sídlem
Českomoravská 2255/12a, Praha 9, 190 00, identifikační číslo: 02856735 zapsané v obchodním rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 1385, dále jen „POSKYTOVATEL“, upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran, vzniklé registrací právnické osoby (firmy, podnikatelé ….. dále jen
„OBJEDNATEL“) do platformy www.KLOKTEJ.TO.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají
přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
1 PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE
Předmětem smlouvy je zajištění testování na COVID-19 metodou RT-PCR prostřednictvím samoodběrové sady
KLOKTEJ.TO. Nedílnou součástí spolupráce je distribuce samoodběrových sad k OBJEDNATELI a zajištění
jejího sběru a distribuce zpět POSKYTOVATELI nebo do místa určeného POSKYTOVATELEM za účelem
zajištění bezodkladné realizace testů certifikovanou laboratoří. Službu svozu zpět POSKYTOVATELI zajišťuje na
základě samostatné smlouvy s POSKYTOVATELEM společnost PHARMOS a.s. (dále jen „DISTRIBUTOR“)
prostřednictvím své sítě lékáren a svozové kapacity, popř. je zajišťována individuálně POSKYTOVATELEM.
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2 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
POSKYTOVATEL se zavazuje, že poskytne OBJEDNATELI k dispozici dohodnutý počet
samoodběrových sad KLOKTEJ.TO, a to v místě a čase dohodnutém mezi stranami.
OBJEDNATEL musí správně skladovat samoodběrové sady v souladu s platnými zákony a normami
POSKYTOVATELE.
OBJEDNATEL si je vědom, že po použití samoodběrová sada KLOKTEJ.TO obsahuje biologický vzorek
zákazníka.
OBJEDNATEL je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí samoodběrových sad KLOKTEJ.TO
s obsahem biologického materiálu od zaměstnanců, předat tyto sady do nejbližšího nebo vybraného
odběrného místa nebo v případě dohodnutého individuálního svozu uvědomit POSKYTOVATELE na
dispecink@kloktej.to nebo +420 722 100 700.
Náklady na přepravu samoodběrové sady do laboratoří po předání do odběrného místa hradí
POSKYTOVATEL pokud mezi stranami není dohodnuto jinak.
3 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena samoodběrové sady KLOKTEJ.TO je 49 Kč bez DPH.
Pokud bude samoodběrová sada OBJEDNATELEM použita pro objednání testu na COVID-19, je její cena
zahrnuta do ceny testu a nebude po OBJEDNATELI požadována k úhradě.
OBJEDNATEL může nepoužité, neponičené a nerozbalené samoodběrové sady KLOKTEJ.TO ve lhůtě do
60ti kalendářních dnů po jejich převzetí POSKYTOVATELI vrátit bez dalšího. Náklady spojené s logistikou
vrácení nepoužitých samoodběrových sad KLOKTEJ.TO nese OBJEDNATEL.
Samoodběrové sady KLOKTEJ.TO které OBJEDNATELEM nebudou použity pro objednání testu ani
vráceny POSKYTOVATELI v souladu s výše uvedeným, budou po uplynutí lhůty 60ti kalendářních dnů od
jejich předání OBJEDNATELI POSKYTOVATELEM vyfakturovány v ceně dle čl. 3.1 těchto obchodních
podmínek.
Podmínky vystavení a splatnosti faktur si ujednají POSKYTOVATEL s OBJEDNATELEM samostatně.
Pokud nebude ujednáno samostatně, platí že POSKYTOVATEL fakturuje OBJEDNATELI se splatností 14
dnů.
Cena testů metodou RT-PCR je stanovena platnou legislativou. Pokud test provedený zákazníkovi
OBJEDNATELE nebude proplacen z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo jiného platebního
nástroje definovaného vládou ČR, zavazuje se OBJEDNATEL uhradit POSKYTOVATELI cenu za
provedení testu ve výši 614 Kč, pokud se strany nedohodnou jinak.
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4 REGISTRACE OBJEDNATELE
OBJEDNATEL se může, ale nemusí registrovat v systému KLOKTEJ.TO
Pokud se OBJEDNATEL registruje v systému KLOKTEJ.TO, systém mu umožní evidovat jednotlivé
krabičky samoodběrové sady KLOKTEJ.TO po jednotlivých akcích, skupinách nebo kolektivech, a s tím
spojeném zasílání vyžádaných informačních databází o infekčnosti nebo bezinfekčnosti jejich členů.
Registrací do systému KLOKTEJ.TO dává OBJEDNATEL souhlas se zveřejněním svého názvu a případně
loga v rámci prezentace vzájemné spolupráce.
5 REKLAMACE
Vady, které zjistí OBJEDNATEL na základě uplatnění práva spotřebitele v rámci záruční lhůty na zboží, je
povinen uplatnit u POSKYTOVATELE neprodleně. POSKYTOVATEL se zavazuje oznámit výsledek
reklamačního řízení bez zbytečného odkladu tak, aby bylo možné vyřídit reklamaci spotřebitele v zákonné
lhůtě, která činí 30 dní (dle §19, odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). V případě nedodržení termínu se
POSKYTOVATEL zavazuje vyřídit spotřebitelskou reklamaci stejným způsobem a ve stejném rozsahu,
jakým OBJEDNATEL reklamaci vyřídil koncovému zákazníku.
POSKYTOVATEL se zavazuje OBJEDNATELI u včas uplatněných reklamací nahradit škodu, která vznikla
v důsledku reklamačního řízení.

6 VYŠŠÍ MOC
Pokud OBJEDNATEL nebo POSKYTOVATEL zjistí, že i přes veškerá bezpečnostní opatření není schopen svoje
závazky plnit v plném rozsahu či částečně, z důvodů jakýchkoliv událostí, které jsou mimo její dosah (akty vlády,
svrchované moci, například válka, povstání, občanské nepokoje, sabotáž, nehoda, požár, povodeň, výbuch,
poškození objektů, epidemie, karanténní nákazy, nebo z jakékoliv jiné příčiny, okolnosti a situace podobné či
rozdílné), nebude zodpovídat za nedodržení plnění výše uvedených povinností do takového rozsahu, od jakého byla
ovlivněna danou událostí.
7 UKONČENÍ SPOLUPRÁCE
OBJEDNATEL může ukončit spolupráci s POSKYTOVATELEM kdykoli jednostranným písemným oznámením
a bez dalšího. V takovém případě se lhůta pro vrácení samoodběrových sad dosud OBJEDNATELEM nevyužitých,
definovaná v článku 3.3, zkracuje na 10 pracovních dnů.
Tyto obchodní podmínky pro firmy a podnikatele platí od 6. července 2021 a automaticky zanikají dnem, kdy
POSKYTOVATEL zveřejní nové obchodní podmínky. O zveřejnění nových obchodních podmínek musí
POSKYTOVATEL OBJEDNATELE informovat nejméně 7 kalendářních dnů předem prostřednictvím emailové
zprávy, jejímž obsahem bude nové znění OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

