Výňatek z velkoobchodních podmínek FOODISH s.r.o.
Platné od 1.1.2019, změnu provedl Ing. Karen Sargsyan (OŘ), schválil Martin Moučka (JS)
•

•

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
o Minimální objednávka pro zvýhodněný VO ceník je v částce min. 7.000,- Kč bez DPH.
o

Pokud máte zájem o drobnější objednávky využijte náš e-shop www.potravinyarax.cz

o

Zboží – výrobky je nutno objednávat jen po celých baleních, tj. zpravidla 12 ks / bal.

o

Zboží – suroviny je možné objednat způsobem „na volno“
(od 1. dubna 2019 jsme nuceni promítnout dodatečné náklady ve výši 0,60 Kč/kg na
obalový materiál při balení do 25 kg papírových pytlů)

DOPRAVA
o Minimální objednávka pro získání dopravy zdarma činí 14.000 Kč bez DPH.
o

Pokud bude hodnota objednávky nižší (v rozmezí 7.000,- Kč – 14.000,- Kč), je účtována
doprava v částce 800,- Kč + DPH za každé paletové místo.

•

DODACÍ LHŮTA
o Standardní dodací lhůta činí 3 pracovní dny (D + 3) při odeslání objednávky do 14:00hod.
Prosíme o prominutí, bude-li po předchozím nahlášení lhůta prodloužena. Naprostou
většinu zboží se pro vás snažíme dodávat čerstvě zabalené, a protože se vyrábí na zakázku,
může dojít ke zpoždění dodávky (v závislosti na její velikosti), o kterém vás bude naše
zákaznické oddělení informovat.

•

PLATEBNÍ PODMÍNKY
o Platba je v případě nových zákazníků realizována předfakturou či platbou v hotovosti.
o U zavedených zákazníků s ověřenou platební morálkou můžeme nabídnout odloženou
splatnost faktur dle individuální dohody až o 30 dnů.
o Pro obchodní partnery s dlouhodobou spolupráci nabízíme splatnost až 90 dní. Zeptejte
se nás na více informací!

•

SLEVY Z PRODEJNÍCH CEN
o Sleva 1,50 % z hodnoty zboží bez DPH za vlastní odvoz ze skladu v Nučicích, PSČ 252 16
o Sleva 1,50 % z hodnoty zboží bez DPH za platbu předem
Na všechno zboží nabízíme individuální objemové slevy, abychom splnili vaše přání. Ozvěte
se nám pro speciální nabídku! @ mailem na arax@foodish.eu nebo volejte 608 142 722.

