
 

 
PODMÍNKY PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE PŘI DODÁVKÁCH ZBOŽÍ 

 
Obchodní partner (dále také jen jako “Partner”), a to v postavení “Velkoobchodník” či “Sportovní 
klub”, souhlasí s těmito podmínkami vzájemné spolupráce s obchodní společností Hayashi.cz s.r.o., 
se sídlem: Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 03472591, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232147 (dále jen „Dodavatel“), která je 
prodejcem a rovněž výrobcem sportovního vybavení, zejména pak vybavení pro bojové sporty, a to 
včetně vybavení tělocvičen a jiných obdobných sportovišť (dále také jen jako „Zboží“). 
 
Za Partnera je považován odběratel Zboží, který nakupuje Zboží od Dodavatele za účelem dalšího 
poskytnutí Zboží třetím stranám, a to koncovým zákazníkům z řad fyzických osob a sportovním 
klubům a spolkům (dále jen „Velkoobchodník“), nebo svým členům, a to i za úplatu, (dále jen 
„Sportovní klub“). 

 
Partner, a to Velkoobchodník i Sportovní klub, však není oprávněn prodávat Zboží dalším 
obchodníkům, zejména pak podnikajícím právnickým osobám, které nakupují Zboží za účelem jeho 
dalšího prodeje. V případě porušení této podmínky může dojít k okamžitému odebrání statusu 
„Partner“ včetně výhod z toho plynoucích. 

 
Partner má možnost nakupovat u Dodavatele Zboží za partnerské ceny uvedené Dodavatelem u 
jednotlivých položek Zboží, a to prostřednictvím rozhraní b2b na webových stránkách Dodavatele pod 
svým partnerským uživatelským účtem. Partnerské slevy se však nevztahují na veškeré zboží značky 
„Rival“ a na následující druh zboží bez ohledu na výrobce: tatami, ringy a klece. 

 
Partner má možnost realizovat svou objednávku prostřednictvím svého b2b partnerského 
uživatelského účtu rovněž v prostorách provozovny Dodavatele, nicméně i takto realizovaná 
objednávka bude vyřizována standardním způsobem, tedy s ohledem na skladovou dostupnost a 
vytíženost jednotlivých pracovníků skladu, nejdéle však 4 pracovní dny (tato lhůta se nevztahuje na 
zboží, které je předmětem výroby). Povinnost k úplné úhradě kupní ceny před dodáním/předáním 
zboží tím není dotčena. 
 
Partner se zavazuje nedeformovat cenotvorbu Dodavatele. Partner v postavení Velkoobchodník je při 
dalším prodeji Zboží třetím osobám oprávněn případné slevy na Zboží poskytnout pouze na základě 
domluvených slevových akcí, jakými jsou např. „Black Friday“, vánoční či novoroční výprodeje apod. 
V případě porušení této povinnosti může dojít k okamžitému odebrání statusu „Partner“ včetně výhod 
z toho plynoucích. 
 
Partner bere na vědomí, že propagační materiály v rozličných podobách (fotografie, videonahrávky 
apod.) jsou vlastnictvím Dodavatele a jejich užití bez souhlasu Dodavatele může být porušením práva 
duševního vlastnictví a/nebo nekalosoutěžním jednáním a může založit nárok Dodavatele na náhradu 
škody, na vydání bezdůvodného obohacení, případně další nároky dle obecně závazných právních 
předpisů, jakož i na odebrání statusu „Partner“ včetně výhod z toho plynoucích. 
 
Partnerovi může být Dodavatelem umožněno pořízení Zboží tzv. „na fakturu“, tedy s odloženým 
datem úhrady kupní ceny Zboží. V takovém případě je splatnost faktury stanovena na 14 dní a Partner 
bere na vědomí, že Zboží mu bude dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny dle vystavené 



 

faktury. Partner bere na vědomí, že případné změny v již vydané faktuře je možno učinit pouze 
v daném kalendářním měsíci, na pozdější požadavky nebude brán zřetel. 


