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VĚC: OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH VE ZPŮSOBU ÚČTOVÁNÍ CEN
ZAKÁZEK S POČTEM DO 9 KUSŮ U JEDNÉ POLOŽKY

Vážení obchodní partneři!

V návaznosti na změny provedené v naších kalkulacích cen (viz oznámení ze dne 20.03.2009 s platností 
od 23.03.2009) a zejména pak ve snaze vyhovět žádostem naších zákazníků, přistupujeme k dále popsané 
úpravě kalkulace cen:

 Současná početně nejnižší kategorie 1-9 ks od položky v jedné objednávce, tj. v jedné 
výrobní dávce, která je cenově nejméně výhodná, se s platností pro zakázky realizované
od 21.05.2009 ruší a zavádí se nové dvě kategorie 1-4 ks a 5-9 ks.

 Kategorie pro 1-4 ks … nahrazuje původně platnou kategorii 1-9ks, přičemž zde zůstávají 
stejné cenové hladiny.

 Kategorie pro 5-9ks … tato nová kategorie bude kalkulována cenově výhodněji, než je 
kategorie 1-4 ks, ovšem je cenově méně výhodná než kategorie od 10 ks výše.

Rekapitulace množstevních kategorií platných od 21.05.2009:

MNOŽSTEVNÍ 

KATEGORIE

MNOŽSTEVNÍ

PŘIRÁŽKA

MNOŽSTEVNÍ 

KATEGORIE

MNOŽSTEVNÍ

SLEVA

1-4 ks 250 % 100-499 ks -4 %
5-9 ks 150 % 500-999 ks -5 %

10-99 ks 0 % nad 1000 ks -6 %

Pozn: Množstevní přirážka je vztažena jen k ceně za výrobní operace a nevztahuje se k ceně materiálu.

Změna bude automaticky prováděna pro zakázky realizované od 21.05.2009, včetně objednávek 
uplatněných na základě platné cenové nabídky, u které nebyly nové kategorie nabízeny.

Pro bližší informace jsme Vám plně k dispozici na adrese naší provozovny, popř. na známých telefonních 
číslech či emailových adresách. Přehled kontaktních údajů naleznete na www.kovoplazma.cz

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a přejeme Vám mnoho úspěchů.

V Brně dne 20.05.2009

Aleš Berger,
vedoucí obchodně technického úseku


