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Ako

správne urobiť
objednávku?
Prečo potrebujeme správne vytvoriť objednávku?
Vieme že sa ponáhľate a preto by sme chceli s Vašou pomocou a podporou byť ešte rýchlejším
a kvalitnejším partnerom od prvotného začiatku našej spolupráce, Všetko začína správnymi
informáciami v objednávkach.
K tomu, aby sme spracovali Vašu objednávku potrebujeme presné informácie, bez ktorých sa
nezaobídeme a preto sme pripravili rýchly prehľad informácií, ktoré by každá objednávka mala
obsahovať. Prosím nezabúdajte na ne. Ďakujeme...

Referencie objednávateľa

Číslo objednávky zákazníka.

Odberateľ

Odberateľ Názov, Kto objednáva, Fakturačná adresa, IČO, DIČ.

Objednávateľ

Sklad Pobočkových zákazníkov.

Príjemca a adresa
dodania

Konečný príjemca materiálu – stavba, sklad zmluvného/nezmluvného
partnera. Vždy najpresnejšia možná adresa s popisným číslom, PSČ,
kontaktná osoba a tel. kontaktom.

Predmet dodávky

Presná špecifikácia materiálu, výkonu alebo služby.
Vždy cenníkové značenia kód materiálu a služby.

Spôsob balenia

VL, PAP, BAL, PAL, KS

Množstvo materiálu

Množstvo ku zvolenému druhu baleniu.

Šarža

Disperzné materiály – referencia k odtieňu pást, náterov, minerálnych
omietok s prípadnou informáciou o domiešanom materiáli na objekt.

Zvláštne dojednanie

Neštandardné náležitosti: Individuálna cena, odkaz na objekt, a pod.

Identifikácia obchodného
zástupcu

Pokiaľ je k dispozícii: celé meno obchodného zástupcu Cemix podľa
regiónu konečného príjemcu alebo číslo cenovej ponuky Cemix.

Spôsob dopravy

Zákazník si vyzdvihne sám alebo CEMIX zaistí prepravu materiálu na
cieľovú adresu. V prípade CEMIX transportu, je nutne udať presnú adresu
vykládky a dodatočné požiadavky.

OBJEDNÁVKA Č. . . . . . . . . . . . . .
Objednávateľ:

Príjemca materiálu: Stavebniny / stavba
Meno:

Adresa:

Adresa:

Tel. / Mob:

PSČ:

Email:

Tel. / Mob:
Dodávateľ:

Dátum vystavenia obj.:

Cemix, s.r.o.
Veľké Leváre 1304
908 73 Veľké Leváre
IČO: 36398527
Tel: +421 34 774 80 03
Fax: +421 34 774 80 04
Mob: +421 903 566 722
Web: www.cemix.sk
Email: levare@cemix.sk

Termín dodania:
Spôsob dopravy:
Akcia / Obj.cena / Špecialna cena:

Číslo položky

Názov

MJ

Množstvo

