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----- Original Message ----From: avotrubcova@gmail.com
To: Jileček Petr
Sent: Friday, March 21, 2014 6:40 AM
Subject: Fw: balikova preprava Praha - Prachatice
Hezké ráno,
konečně jsem měla trochu času projít si nabídku pana Zimy, kterou by nám sprostředkoval lepší cenu
přeravného.
Posílám zamyšlení, abychom se nějak dohodli.
Já nebudu v atelieru při vyzvednutí stroje účtovat zákazníkům přepravu zvlášť. Když to přinesou až ke mě a
budou zase tady vyzvedávat- není to správné. Musela bych je informovat předem a myslím, že by ani
nepřišly, dají si stroj jinam ( nebudeš mít žádný výdělek ) nebo v horším případě počkají na přeplněný
servisní den...
Poštovné bych navrhovala nechat v ceně servisu, stejně jako v atelieru na servisním dnu. Cena celé akce
tak zůstane prakticky stejná, jako kdyby si přijely do atelieru a rozpočítal jsi jim cestovné. Vyberu pro tebe
peníze podle pokladního dokladu, kde bude započítaná doprava a pošlu nebo podle dohody... Mám po jedné
krabici k zapůjčení na cestu, tak snad to nějak vyjde, bude to průběžné a nebude toho zase mraky....
Navíc, pokud bys stroj třeba posílal od sebe přímo k majitelce, což by mohla být jedna z možností, nevím,
jak jinak bychom to ani udělali...
Možnosti jaké myslím máme:
•

Cena přepravy by byla započítaná v pokladních dokladech pro zákaznice od tebe. Pokud bych
podepsala navrhovanou smlouvu já, přepravu bych zaplatila a pak ti účtovala cenu přepravy jednou
měsíčně. Podle zvýhodněného smluvního ujednání bychom na tom trochu ušetřily..( mezi dvěma
firmama stroj 10kg bez podpisu smlouvy 129,- , po podpisu zaokrouhleně s daní 117,-/ jedna cesta).
Já jinak zvýhodněnou smlouvu moc nevyužiju. Zákaznicím prakticky stroje neposílám, pro
zakoupené stroje si paní jezdí a odvezou si je po zaškolení.

•

Pro tebe by ale byl podpis smlouvy možná více zajímavý , protože trochu zlevní přepravu mezi
firmama a pokud navrhneš tenhle typ servisu třeba i Bellusu...., bylo by to pár korun ušetření, i když
nejsi plátce DPH. To nechám k zamyšlení na tobě.

•

Najdeme pravidelný servis ve všední den u mne 1x v měsíci. Za mne po nebo pá. To nevím, jak jsi
na tom časově, kolik by bylo mašin, zda by se ti to vyplatilo. Asi by se to muselo vyzkoušet. Sobot by
ti třeba ubylo. Jde o to, že se počet mašin zvyšuje a hlavně začínají chodit paní, co stroje koupily
před dvěma lety a dříve a třeba 8xx jsou na dlouho....Mohla bych ti udělat větší reklamu a chodily by
i paní s jinými značkami, na které se teď moc nedostane...Nebo bych mohla volná místa na servise
nabídnou Bellusu nebo Veldaně...nevím

Posílám k promyšlení, co myslíš nebo jestli tě napadá ještě nějaká další možnost..
Ája

avotrubcova@gmail.com
mobile: 604 242 709
Kurzy patchworku, kurzy šití oděvů, prodej látek a pomůcek na patchwork.
Bernina Centrum- předvedení, prodej, zaučení, servis švýcarských šicích strojů Bernina.
Atelier v centru Prahy.
www.patchwork-aja.cz / www.berninacentrum-av.cz
----- Original Message ----From: Majster Zima
To: Andrea Votrubcová
Sent: Tuesday, March 18, 2014 3:33 PM
Subject: Fw: balikova preprava Praha - Prachatice

Dobrý deň pani Votrubcová,
1) V prílohách posielam zvýhodnené cenníky a zmluvy z Geisu:
- podľa informácii od pana Jilečka; účtoval Vám dopravné okolo 200-250Kč/stroj; podľa cenníka
ktorý poslal Geis by sme sa do tejto ceny bez problémov vošli (pri dodržaní určitých prevádzkových

pravidiel)
- pan Jileček v rozhovore so mňou spomenul, že by vám okrem toho poskytol aj extra zľavu na
servis (tzv. balné). To si dohodnite vy dvaja, ja sa do toho nebudem pliesť.
- zmluvu by ste mala podpísať vy, aby bolo možné odrátať DPH; Myslím, že to bude pre vás
výhodné, k ničomu sa nezaväzujete a môžete ju využit aj na iné dopravy.
- záručné opravy a dopravy by ste mi zúčtovala raz mesačne
- pri úvodnom (kontaktnom) mejli sa odvolajte na mňa a uvedte moju mejlovu adresu do kópie
- keby pani Kyptová chcela od vás podrobnosti (zasielané množstvá ...), povedzte prosím, že vy
neviete, že to organizuje p. Zima (je možné že v mojom mejli som troška nadsadil očakávaný objem
prepravy ...)
- pred ostatnými obchodníkmi povedzte (tak ako je aj pravda), že si túto akciu zorganizoval pan
Jileček. Moje meno by sa v tejto súvislosti nemuselo objavovať. Bol by som radšej, keby si pan
Jileček (ako organizátor) sám mohol vybrať s kým bude týmto spôsobom spolupracovať a nespájalo
sa to s aktivitou importéra.
- zaškolenie na objednávanie vám urobím (ak bude treba), keď vám pridelia heslo. (Budete môct
posielať aj vyzdvihovať na vaše konto)
2) Prevádzkové pravidlá
- Geis účtuje cenníkovú sumu za každý balíček! Zvážte, či by sa vám neoplatilo časom kúpiť
páskovačku http://www.unipack.sk/baliaca-sada-alfa-24
Prajem príjemný deň
dušan Zima
From: Kyptová Jitka
Sent: Tuesday, March 18, 2014 2:32 PM
To: Majster Zima
Subject: RE: balikova preprava Praha - Prachatice

Dobrý den ,
Dle vyjádření nadřízeného musí být plátce v ČR a fakturace pouze v CZK.
Pokud by chtěli obchodníci smlouvy na sebe, bylo by to v pořádku…
V příloze zasílám nabídku , smlouvu a VOP.
S pozdravem

Jitka Kyptová DiS.

Asistentka obchodního oddělení

Pobočka
AOS II., Modletice 128
CZ - 251 01 Říčany
tel.: +420 9512 10164
fax: +420 9512 10159
e-mail: Jitka.Kyptova@geisparcel.cz
Geis CZ s.r.o. a Geis Parcel CZ s.r.o. jsou držiteli
certifikace dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
Myslete na životní prostředí dřív, než zbytečně vytisknete tento e-mail.
Please think about the environment before printing out this e-mail.

Sídlo
Zemská 211/I
CZ - 33701 Ejpovice
Zákaznické Centrum
tel.: +420 9512 77777
www.geis.cz
www.geisparcel.cz

