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Bonusový program Společná objednávka 2016 
v rámci slevové akce Jaro na vinici 2016 

 
 
  

Bonusový program Společná objednávka je určen: 

 

-  členům vinařských spolků a sdružení nebo pěstitelům révy sdruženým v Českém zahrádkářském svazu (vždy však nejméně  

    pro 3 pěstitele v jedné obci) 
 

-  drobnějším jednotlivým pěstitelům, kteří se spolu domluví (nejméně však 3 pěstitelé v jedné obci) a společně si objednají  
 

Časový rámec Bonusového programu Společná objednávka: 
 

- vztahuje se na všechny společné objednávky zaslané v období 4. ledna až 30. dubna 2016 a s prodlouženým termínem dodání  

  až do 15. června.  
 

Cíle a výhody Bonusového programu Společné objednávky: 
 

- získání množstevních slev z ceny vázacího materiálu i pro drobné pěstitele, neboť každému jednotlivému pěstiteli, jenž si  

  objednal materiál prostřednictvím Společné objednávky, je přiznána cenová hladina, odpovídající dosažené cenové hladině  

  u dané položky pro celkový objem uvedený ve Společné objednávce (např. objedná-li si 10 vinařů po 10 kg vázací bužírky,   

  nákupní cena pro každého jednotlivě bude jako kdyby si objednal celých 100 kg). Pokud bude zároveň objednáno více   

  různých položek vázacího materiálu, mohou být dosažené slevy pro jednotlivé položky dále zvýšeny 
 

- bezplatná doprava až do obce v rámci dodání v jednotném termínu pro všechny objednatele zahrnuté do Společné objednávky 
 

Způsob objednávání a fakturace: 
 

- členové vinařských spolků a zahrádkářských svazů – spolek vystupuje pouze jako koordinátor, tj. provede soupis dílčích  

  objednávek tak, aby bylo zřejmé kdo (tj. obchodní jméno objednatele, IČO a DIČ, kontakt) a co si objednal (rozpis položek a     

  jejich množství) a navrhne jednotný termín dodání. Kupní smlouvy (faktury-daňové doklady) jsou uzavírány dodavatelem  

  přímo s jednotlivými objednateli, zahrnutými do Společné objednávky se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími 

  a spolku jako takovému tudíž nevznikají vůči dodavateli jakékoliv povinnosti či závazky 
 

- stejný postup je i v případě drobnějších jednotlivých pěstitelů, kteří po vzájemné domluvě zašlou společně objednávku 
 

- Společnou objednávku je možno zaslat na shora uvedené e-mailové adresy, ,případně písemně 

 

 

Slevový ceník vázacího materiálu Jaro na vinici 2016 je zveřejněn na našich webových stránkách 

www.vazacimaterial-vinohrad.cz 

 

 

 

V Napajedlích 4. ledna 2016 

 

                                                                                                         Ing. Jiřina Fládrová 

                                                                                                       jednatelka INTRIS, s.r.o. 
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