
Smlouva o odběru zboží za zvýhodněných podmínek

1. dodavatel :

Železářství Kostřík, s.r.o.
telefon : 315 682556 Tyršova 892
email :  kancelar@zelezarstvi-neratovice.cz 250 01 Brandýs nad labem
IČ 140 11 239 DIČ CZ14011239

zastoupena jednatelem : Lenkou Vočadlovou

2. odběratel :

název : ………………………………………..
adresa: …………………..

…………………..
…………………..

IČ  …………………..  DIČ……………………

telefon : ………………….. email : ………………………………….

jméno jednatele:  ………………………………..

3. Odběratel na své jméno *, odebírá zboží a to :
3.1 platba hotově – jednorázová sleva nad 1000,- Kč…...2%

  jednorázová sleva nad 2000,- Kč …..3%
  jednorázová sleva nad 5000,- Kč …..5%

3.2 platba kartou   - bez slevy  
+ poplatek 5% platba kartou vydanou mimo EU, hlásit předem

3.3 Odběr zboží na dodací list, fakturace min 1x měsíčně nebo dle bližšího upřesnění v 
dodatcích**
Podmínka pro vystavení faktury je min. hodnota 1500,- Kč, tuto částku pokud nedosáhnou 
během otevření nového dodacího listu, ve 3 měsících po sobě jdoucích, budeme požadovat 
úhradu hotově. Současně v úhrnu za rok 18.000,- Kč.  Pokud za následující roční období 
nebude tato podmínka splněna bude možný odběr pouze za hotové při odběru zboží.

3.4 Slevové podmínky při odběru zboží již odběratelů s historií (Jaromír Kostřík IČ 43726925)
odběr zboží v úhrnu ročním  20.000,-  -   40.000,- -5%
odběr zboží v úhrnu ročním  40.001,-  -   60.000,- -8%
odběr zboží v úhrnu ročním  60.001,-  -   80.000,- -10%
odběr zboží v úhrnu ročním  80.001,-  - 150.000,- -12%
odběr zboží v úhrnu ročním  150.001,- - více -15%
jednotlivé zakázky je možné nacenit dle aktuálních možností a ceny domluvit na konkrétní 
položky samostatně podle typu podnikání. ( příklad – firma instalatérská bude mít i při nedosažení 
částky 60 tis za rok, na instalatérské zboží fixně nastavenu slevu 10%, na ostatní 5%)

3.5 Odběratel dostane evidenční číslo na nosiči, tím je povinen se identifikovat pokladní. 
Systémově bude přepnut na výdejky pro odběr na fakturu, či pro hotovostní odběr. Systém 
mu automaticky přiřadí nadefinované slevy. Bez této kartičky nemá pokladní možnost mu 
dát slevu, nedostane se do systému. Prosím o pochopení tohoto bodu.
Jakmile by odběratel během roku přešel přes hranici pro vyšší slevu , v dalším měsíci se mu 
bude promítat ve fakturách či prodejkách.



3.6 Odběratel bere na vědomí, že faktury bude platit řádně na účet ve splatnosti. V případě  
opakovaných (3x a více) dlouhodobých (více jak 30dní )prodlev, bude vyřazen z možnosti 
odebírat na fakturu. U odběratelů bez historie budou první 3 faktury placeny se zkrácenou 
dobou splatnosti tj. 7 dní. Poté je standartně nastaveno 14 dní. **

* na své jméno – přímo sám živnostník, osoba pověřená, vypsat níže, nebo dodat vlastní seznam 
zaměstnanců či pověřených osob:

jméno: ……………………………………

jméno: ……………………………………

** dodatky – vždy mohou upravit body smlouvy, vždy sepsané ve 2 vyhotovení a podepsané oběma
účastníky obchodního vztahu.

V Neratovicích …………………...

……………………………………… …………………………………….
Lenka Vočadlová

jednatel Železářství Kostřík, s.r.o.


