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Klub Tarani 

Obchodní podmínky  

pro nákup produktů Tarani za zvýhodněných 
podmínek pro osobní či rodinnou spotřebu. 
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Obchodní podmínky pro členství v Klubu Tarani 

Společnosti MAX TRADING s.r.o. 

(dále jen „Obchodní podmínky“) 

 

 

Společnost MAX TRADING s.r.o. je ryze českou obchodní společností, založenou podle českého práva, 
IČ: 25331922, se sídlem Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170503 (dále jen „Společnost“). 

 

Společnost je výhradním distributorem výrobků pod značkou Tarani na území České republiky, 
Slovenské republiky a dalších zemí EU (dále jen „Zboží“).  

 

Tyto Obchodní podmínky upravují základní principy členství v Klubu Tarani a z něj plynoucí práva a 
povinnosti Společnosti a členů Klubu Tarani. 
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1. Člen Klubu Tarani 

 

1.1. Členem Klubu Tarani se rozumí osoba, která na základě registrace u Společnosti a v souladu 
s těmito Obchodními podmínkami nakupuje od Společnosti Zboží pro vlastní spotřebu či 
spotřebu rodiny. 
  

1.2. Člen Klubu Tarani není zaměstnancem ani zástupcem Společnosti a není tak oprávněn jednat 
a činit jakékoliv právní úkony jménem Společnosti. 
 

1.3. Spolupráce mezi Společností a členem Klubu Tarani spočívá v koupi / prodeji Zboží členem 
Klubu Tarani za zvýhodněných podmínek od Společnosti pro vlastní spotřebu či spotřebu 
rodiny. Člen Klubu Tarani není oprávněn dále prodávat Zboží.  

 

2. Slevy dle výšky objednávky 

 

2.1. Člen Klubu Tarani má právo na 10% slevu na odebrané Zboží za podmínky, že objednávka 
Zboží je minimálně v hodnotě 96 € v ceníkových / katalogových cenách.  
 
Pokud není tato podmínka splněna, slevu Společnost neposkytne. 
 

2.2. Člen Klubu Tarani má právo na 20% slevu na odebrané Zboží za podmínky, že objednávka 
Zboží je minimálně v hodnotě 192 € v ceníkových / katalogových cenách.  
 
Pokud není tato podmínka splněna, sleva se snižuje na 10 % v případě odběru Zboží 
v minimální hodnotě 96 €. 
  

2.3. Člen Klubu Tarani má právo na 22% slevu na Zboží za podmínky, že objednávka Zboží je 
minimálně v hodnotě 385 € v ceníkových / katalogových cenách.  

 
Pokud není tato podmínka splněna, sleva se snižuje na 20 % v případě odběru Zboží 
v minimální hodnotě 192 € nebo 10 % v případě odběru Zboží v minimální hodnotě 96 €.  

 
 

3. Práva a povinnosti člena Klubu Tarani 
 
3.1. Člen Klubu Tarani dostane po registraci na webu www.tarani.cz/klub-tarani přístup do členské 

sekce Společnosti pod názvem Klub Tarani a bude registrovaný a vedený přímo pod 
Společností. 

 
3.2. Člen Klubu Tarani je povinen výhradně objednávat Zboží prostřednictvím eshopu Společnosti 

na webových stránkách eshop.tarani.sk. 
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3.3. Člen Klubu Tarani je povinen uhradit dodané Zboží hotově při jeho osobním převzetí u 
Společnosti, na dobírku nebo platební kartou. 

 
3.4. Člen Klubu Tarani nesmí registrovat další členy Klubu Tarani.  

 
3.5. Člen Klubu Tarani není oprávněn používat značku Tarani jiným než schváleným způsobem a 

se souhlasem Společnosti a nesmí žádným způsobem poškozovat dobré jméno Společnosti. 
 

3.6. Člen Klubu Tarani má povinnost písemně informovat Společnost o tom, že se stal plátce DPH, 
a to ve lhůtě do 7 dnů po obdržení osvědčení o registraci plátce této daně. 
 

 

 

4. Objednávky a dodávky Zboží 

 

4.1. Jednotlivé objednávky Zboží budou realizovány prostřednictvím eshopu Tarani. Ti členové 
Klubu Tarani, kteří mají svého fytoterapeuta, realizují Objednávky prostřednictvím jeho na 
základě jednotlivých (dílčích) kupních smluv, které Společnost uzavírá s členem Klubu Tarani 
přijetím jeho objednávky (dále jen „Objednávka“). 
 
Dílčí kupní smlouva je uzavřena odesláním Objednávky. Odesláním Objednávky vzniká 
ohledně objednaného / dodaného Zboží kupní smlouva, která se řídí těmito Obchodními 
podmínkami a příslušnými ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 634/1992 Sb. 
 

4.2. Vyřizování Objednávek  
 
Společnost vyřizuje Objednávky přijaté od člena Klubu Tarani prostřednictvím eshopu nebo 
fytoterapeuta v chronologickém pořadí. 
 

4.3. Dodávky Zboží  
 
Společnost dodává Zboží nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí Objednávky. 
 
Zboží členům Klubu Tarani posílá výhradně Společnost přes Českou poštu nebo vybranou 
kurýrní službou.  

 
4.4. Nebezpečí škody na Zboží 

 
Nebezpečí škody na Zboží přechází na člena Klubu Tarani okamžikem převzetí Zboží. Člen 
Klubu Tarani je povinen bezprostředně po převzetí Zboží zkontrolovat jeho množství a 
sortiment, zkontrolovat, zda dodané Zboží odpovídá jeho Objednávce, zda není Zboží 
poškozeno, zničeno.  
 
Do pěti dnů od převzetí Zboží může člen Klubu Tarani nahlásit Společnosti, že dodané Zboží 
neodpovídá v množství a sortimentu jeho Objednávce, nebo že mu došlo poškozené či zničené 
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Zboží. Na pozdější reklamaci týkající se shora uvedených vad nebude brán ze strany 
Společnost zřetel. 

 
4.5. Reklamace Zboží 

 
Uplatní-li Člen Klubu Tarani právo z odpovědnosti za vady prodaného Zboží řádným 
způsobem, je pověřený zaměstnanec Společnosti za reklamace povinen o reklamaci 
rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se 
však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 

 
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený zaměstnanec Společnosti za reklamace může v 
odůvodněných případech se členem Klubu Tarani dohodnout lhůtu delší.  

Člen Klubu Tarani může uplatnit reklamaci: 

- Písemně na adresu provozovny: MAX TRADING s.r.o., Kollárova 528/1, Kroměříž 767 01. 
- Elektronicky na elektronické adrese tarani@tarani.cz. 
- Telefonicky na čísle +420 775 272 929. 
 
 

 
5. Ceníkové / katalogové ceny a platební podmínky 

 
5.1. Ceníkové / katalogové ceny Zboží jsou Společností zveřejněny a zpřístupněny členům Klubu 

Tarani v členské sekci Klubu Tarani. Ceníková cena je cena doporučená Společností. 
 

5.2. Ceníková / katalogová cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Společnosti spojené s balením 
zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů a přepravních dokladů. 

 
5.3. Člen Klubu Tarani může Zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží nebo na dobírku či platební 

kartou. 
 

5.4. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením Zboží. 
 
 
 
 

 

6. Zpracování osobních údajů 
 
6.1. Společnost věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů členů Klubu Tarani tak, aby byly 

v bezpečí a zacházelo se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 
 

6.2. Předmět a doba zpracování osobní údajů 
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Společnost zpracovává osobní údaje členů Klubu Tarani v případě jejich registrace do Klubu 
Tarani a je oprávněná je zpracovávat pro své účely po dobu trvání registrace v Klubu Tarani. 
 
Po vytvoření první Objednávky uchovává Společnost osobní údaje člena Klubu Tarani dle 
zákonné doby o uchovávání účetnictví.  
 
Člen Klubu Tarani má právo na přístup, změnu a další zákonná práva, která najdete na webu 
Úřadu na ochranu osobních údajů. 
 
Způsob zpracování osobních údajů může člen Klubu Tarani dostat u Společnosti k nahlédnutí. 
 

6.3. Účel zpracování osobních údajů 
 
Účelem zpracování osobních údajů členů Klubu Tarani je ze strany Společnosti realizace 
smluvního vztahu Společnosti a člena Klubu Tarani. 

 
6.4. Typ osobní údajů 

 
Typem osobních údajů člena Klubu Tarani, které bude Společnost zpracovávat, budou ty 
údaje, které se nacházejí v registračním formuláři do Klubu Tarani. 

 

 

7. Ukončení spolupráce 
 

7.1. Ukončení členství v Klubu Tarani dohodou 
 
Společnost a člen Klubu Tarani jsou oprávněni se dohodnout na ukončení dosavadní 
spolupráce. Dohoda musí být písemná. 
 

7.2. Pokud člen Klubu Tarani neuskuteční v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
žádnou Objednávku Zboží, jeho registrace zaniká.  
 

7.3. Pokud člen Klubu Tarani bude zasílat Společnosti své Objednávky nepravidelně nebo jeho 
Objednávka bude činit měsíčně méně než 2.500,- Kč v ceníkových / katalogových cenách, 
ztrácí výhody člena Klubu Tarani a nebude mu uplatněna žádná sleva z objednaného a 
zaplaceného Zboží.  
 
 
 

7.4. Pokud člen Klubu Tarani zásadním způsobem poruší tyto Obchodní podmínky nebo poškodí 
dobré jméno Společnosti, je Společnost oprávněna jeho členství v Klubu Tarani okamžitě 
ukončit.  

 

8. Změny Obchodních podmínek 
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8.1. Společnost je oprávněna v návaznosti na legislativní změny a změny Obchodních podmínek 
Společnosti kterékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek přiměřeně měnit a 
aktualizovat s tím, že taková změna musí být Společnosti zpřístupněna a oznámena členům 
Klubu Tarani.  

 

 

 

 

Účinnost od 18. 6. 2020  


