
Potřeby pro

OPTIKY a OPTOMETRISTY

Proč objednat u nás:

	   Naše karty jsou celkově levnější než vlastní tisk a pracnost

	   Odpovídají platné legislativě

	   Jsou aktualizovány dle praxe a přání optiků, optometristů a trhu

	   Fungují i bez elektřiny, počítače, s okamžitou obsluhou zákazníků

	   S námi budete spokojeni, protože se umíme a chceme dohodnout a vyjít si vstříc

IČ: 48239798 DIČ: CZ7412031242 plátce DPH
fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 10772
web: www.krabec.cz/optik.htm

Dodavatel: 
budweis energo Ing. Pavel Krabec 
Lannova tř. 87/43
370 01 České Budějovice

náš OPTIKOBCHOD.CZ vám nabízí k dodání uvedené zboží, které

objednávejte e-mailem optik@krabec.cz, nebo telefonicky +420 725 933 966

Naše výhody a info o dobré praxi zakázkových karet:

	  Základní typ naší propisovací zakázkové karty vyplývá z požadavků platné legislativy a správné

  obchodní praxe

	  Po vyplnění zakázkové karty má dostat příjemce (zdravotnického prostředku) originál karty, 

  který mu slouží zejména pro vyzvednutí zakázky, novou zakázku a případnou reklamaci

	 	Z praktických důvodů jsme rozšířili nabídku karet s útržkem a karet na přání

	  Naše zakázkové karty z rubové strany karty obsahují povinné informace pro zákazníka, 

  spolu s pochopitelnými pokyny a radami

	   Zboží si objednávejte s dostatečnou časovou rezervou dle vlastních podmínek

	   Objednané zboží dopravíme poštovním balíkem s příslušným dopravným

	   Při objednávce nad 7.000 Kč (bez DPH) neúčtujeme dopravné

	   Při ceníkové objednávce nad 10.000 Kč (bez DPH) nás oslovte pro individuální cenu

	   Obchodní podmínky dle sdělení dodavatele platné od 1. 8. 2016

Zboží se sazbou DPH 21%           balení        Kč bez DPH       Kč s DPH
Zakázková karta propisovací
 černá  1000 ks 1 720,00  2 081,20
 barevná 1000 ks 1 780,00 2 153,80
 černá Logo 1000 ks 1 820,00 2 202,20
 barevná Logo  1000 ks 1 900,00 2 299,00
 na přání  1000 ks 2 390,00 2 891,90
 s útržkem černá 1000 ks 1 760,00 2 129,60
 s útržkem barevná 1000 ks 1 820,00 2 202,20
 s útržkem černá Logo 1000 ks 1 860,00 2 250,60
 s útržkem barevná Logo 1000 ks 1 940,00 2 347,40
 s útržkem na přání 1000 ks 2 430,00 2 940,30
Sáček na zakázkovou kartu  100 ks   49,00     59,29
Pokladní kniha 10 útržků   1 ks  140,49  169,99
Pokladní kniha 14 útržků   1 ks  148,75  179,99

Zboží se sazbou DPH 21% balení           Kč bez DPH        Kč s DPH
Zakázková karta jednolistá
 černá  1000 ks  770,00  931,70
 barevná 1000 ks  830,00 1004,30
 černá Logo 1000 ks  980,00 1185,80
 barevná Logo  1000 ks  990,00 1197,90
 na přání  1000 ks 1450,00 1754,50 
 s útržkem černá 1000 ks  799,00  966,79
 s útržkem barevná 1000 ks  859,00 1039,39 
 s útržkem černá Logo 1000 ks  999,00 1208,79
 s útržkem barevná Logo 1000 ks 1019,00 1232,99 
 s útržkem na přání 1000 ks 1499,00 1813,79


