
Velkoobchodní podmínky firmy Karel Pejšek - APe Pražírna a balírna
Platnost od 16. 10. 2017

Kontakt: Karel Pejšek - APe Pražírna a balírna, 463 53 Křižany 192
Tel./Fax: 485 178 008, www.apecafe.cz, info@apecafe.cz
Objednávky přijímáme elektronickou poštou, telefonicky nebo nás kontaktujte pro přidělení VO cen 
na našem e-shopu www.apecafe.cz

Karel Pejšek - APe Pražírna a balírna 2017

E-shop, popis vlastností jednotlivých druhů káv a mnoho dalších informací naleznete na www.apecafe.cz

Podmínky pro velkoobchodní spolupráci

Minimální cena objednávky
Minimální hodnota velkoobchodní objednávky je 3 000 Kč s DPH.

Min. cena VO objednávky s dovozem po Liberci je 5 000 Kč.
(3000 Kč pro osobní vyzvednutí zboží v prodejně Káva - čaj naproti radnici)

Min. cena VO objednávky s dovozem po Jablonci n. Nisou je 5 000 Kč.

Min. cena VO objednávky pro zaslání dopravní společností DPD je 3000 Kč.

Minimální množství kusů od druhu
Ořechy, suché plody a cukrovinky

100g - 10 ks
250g - 10 ks
500g - 10 ks

Káva
100g - 4 ks
250g - 4 ks
500g - 3 ks
1000g - 2 ks

Nevyrábíme do zásoby - vždy je nutné zboží předem objednat
a domluvit termín vyzvednutí / závozu / odeslání. Vyřízení objednávky zajistíme nejdéle do jednoho týdne.

Objednávky vyřizujeme v pořadí ve kterém byly přijaty. Vždy je lepší objednat s dostatečným předstihem.

Nabízíme také míchání vlastních kávových směsí - minimální odběr v hodnotě 3 000 Kč.
Cenu spočítáme dle vaší receptury. S tvorbou směsi ideální pro vaše potřeby rádi pomůžeme a poradíme.

Další možná forma spolupráce je dodání kávy bez etiket např. pro vaši kavárnu či e-shop.
Jsou možné dvě varianty:

1) Na vaší etiketě budeme zřetelně uvedeni jako výrobce - minimálně v tomto znění:
“Karel Pejšek - APe Pražírna a balírna”. V tomto případě se k VO cenám přičítá navíc 5%.

2) Na vaší etiketě nefigurujeme a s kávou se dále nijak nespojujeme. V tomto případě se k VO cenám přičítá navíc 10%.

Děkujeme za dodržení velkoobchodních podmínek a těšíme se na Vaše objednávky!

Další podmínky a doplňující informace

Prosíme o dodržení minimální hodnoty objednávky
a minimálního počtu kusů od druhu.

Při objednání menšího než minimálního množství kusů
účtujeme maloobchodní cenu.

Doprava
Cena dopravy pro VO balík do 30 Kg:

Hodnota objednávky: 3 000 Kč až 3 999 Kč >>> 100 Kč
Hodnota objednávky: 4 000 Kč až 4 999 Kč >>> 50 Kč

Hodnota objednávky: 5 000 Kč a více >>> DOPRAVA ZDARMA
Platba

Obchodujeme pouze za hotové, případně je možné platit předem bankovním převodem.
Fakturu se splatností je možné vystavit, ale zboží vydáváme, až po připsání platby na náš účet.


