
Leták se vzorkem   
vůně Today Tomorrow ALWAYS 

Přidání cenových úrovní 
u zakoupených katalogů od K9/2018

Vzhledem k vytvoření cenové úrovně 20-59 ks rušíme 
sadu 20 ks katalogů.  

Sada 60 ks pro ZM, SL a VIP zůstává zachovaná včetně cenových 
podmínek (360 Kč za sadu, tzn. 6 Kč za kus).

Uvedené ceny se vztahují na všechny katalogy distribuované od K9
 včetně katalogu 9.

Přehled nabídky katalogů včetně objednacích čísel najdete v průběhu 
objednávání v Online kanceláři nebo v dokumentu  Prodejní pomůcky 
v sekci Materiály ke kampani. 

Od kampaně 9 rozšiřujeme možnosti při nákupu 
katalogů.

U samostatně zakoupených katalogů přidáváme 
cenové úrovně pro 11-19 ks, 20-59 ks a 60 
a více kusů. 

Počet zakoupených ks Cena/ks v Kč

1 25,00

2-5 18,00

6-10 12,00

11-19 9,00

20-59 8,00

60 + 6,00



Získejte více katalogů za lepší cenu!   

Sady objednávejte ve třech variantách:
Sada 7 ks 

katalogů  
jen za 64,75 Kč* 

Obj. č.: 8680 1
Ušetřete 23 %

*Každou kampaň vám 
automaticky naúčtujeme  
64,75 Kč, celková cena 

předplatného za katalogy  
10-13/2018 bude činit 259 Kč.  

Sada 15 ks 
katalogů  
jen za 105 Kč*  

Obj. č.: 8681 9
Ušetřete 22 %

*Každou kampaň vám 
automaticky naúčtujeme  

105 Kč, celková cena 
předplatného za katalogy  

10-13/2018 bude činit 420 Kč. 

Sada 25 ks 
katalogů  

jen za 162,50 Kč* 

Obj. č.: 8682 7
Ušetřete 35 %

*Každou kampaň vám 
automaticky naúčtujeme  
162,50 Kč, celková cena 
předplatného za katalogy  

10-13/2018 bude činit 650 Kč. 

Počínaje kampaní 9/2018 budete každou kampaň 
automaticky dostávat vámi vybranou sadu katalogů 

na následující kampaň.  
Pamatujte, že katalog je Váš hlavní prodejní nástroj. 

Využitím předplatného budete získávat katalogy automaticky 
a budete se moci plně věnovat Vašemu obchodu.

Podmínky:
AL/AG si může přeplatné sad katalogů objednat v K9/2018. AL/AG si může objednat od každé sady nejvýše 1 ks. 
Pokud si objednáte předplatné a nebude v kampani aktivní, zašleme vám sadu katalogů automaticky první týden následující 
kampaně. Bude vám účtován manipulační poplatek v hodnotě 50 Kč a zároveň doručovací poplatek v hodnotě 35 Kč.  
V případě nepřevzetí zásilky vám bude účtován poplatek 120 Kč.

Předplaťte si v kampani 
9/2018 

sady katalogů 
na kampaně 
10-13/2018

a 
ušetřete až 35 %


