Obchod pro podlaháře
Obchodní a poradenský tým:
David Kraus
manažer obchodu pro podlaháře
tel.: 271 096 620
602 559 988
david.kraus@anvitrade.cz
region Praha 2, 5, 6, 7 a PSČ 147 00
až 149 00; 104 00 až 109 00

region Praha 1, 3, 8, 9 a PSČ 140 00
až 143 00; 100 00 až 103 00

Jiří Ondruš
obchodně–technický poradce

Daniel Galandák
obchodně–technický poradce

tel.: 720 937 367
jiri.ondrus@anvitrade.cz

tel.: 702 164 811
daniel.galandak@anvitrade.cz

region Severozápad

region Severostřed

Ondřej Gasiorovszki
obchodně–technický poradce

Pavel Šimka
obchodně–technický poradce

tel.: 601 577 995
ondrej.gasiorovszki@anvitrade.cz

tel.: 720 042 308
pavel.simka@anvitrade.cz

region Jihozápad

region Jihostřed

Jiří Sudík
obchodně–technický poradce

Stanislav Prchal
obchodně–technický poradce

tel.: 601 090 971
jiri.sudik@anvitrade.cz

tel.: 606 622 402
stanislav.prchal@anvitrade.cz

region Jihovýchod

region Severovýchod

Lukáš Kmenta
obchodně–technický poradce

Jan Salibor
obchodně–technický poradce

tel.: 720 948 258
lukas.kmenta@anvitrade.cz

tel.: 601 569 476
jan.salibor@anvitrade.cz

region Severozápad
region Severostřed

region Praha

region Severovýchod

region Jihozápad

region Jihostřed
region Jihovýchod
www.anvitrade.cz
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Pravidelné rozvozy zboží po ČR

Informace o rozvozu zboží a příjem objednávek pro oblasti:

Vlaďka Bittnerová
samostatný referent
logistiky a obchodu
tel.: 724 961 052
objednavky@anvitrade.cz

Praha
Praha–východ
Praha–západ
Východ Čech
Západ Čech
Sever Moravy
Jih Moravy

Kateřina Josefíková
referent logistiky

Sever Čech
Jih Čech
Střed Moravy

tel.: 724 060 943
objednavky@anvitrade.cz

Rozvozové dny:

Středa + Pátek

SEVER ČECH – okresy: CL, CV, DC, JN, KL, LI,
LN, LT, MB, MĚ, MO, TP, UL

Pondělí + Středa

ZÁPAD ČECH – okresy: BE, DO, CH,
KT, KV, PJ, PM, PS, RA, RO, SO, TC
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Denně

PRAHA, PZ, PY– objednávky přijaté
do 12:00 zavážíme následující pracovní den

Pondělí + Čtvrtek

JIH ČECH – okresy: BN, CB, CK, HB, JH,
JI, PB, PE, PI, PT, ST, TA

Úterý + Pátek

VÝCHOD ČECH – okresy: CR, HK, JC,
KH, KO, NA, NB, PU, RK, SM, SY, TU, UO

Úterý + Čtvrtek

JIH MORAVY – okresy: BI, BK,
BM, BV, TR, VY, ZN, ZR

Úterý + Čtvrtek

SEVER MORAVY – okresy:
BR, FM, JE, KI, OP, OV, SU

Pondělí + Středa

STŘED MORAVY – okresy: HO,
KM, NJ, OC, PV, PR, UH, VS, ZL

Objednávky a obchodní podmínky ANVI OPP
Objednávky vyřizujte na:
– e-mailu:
– tel. / fax:
– mob.:
– mob.:

objednavky@anvitrade.cz
244 470 713 / 244 470 856
724 961 052 – Vlaďka Bittnerová
724 060 943 – Kateřina Josefíková

Objednávka musí obsahovat:
– identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení,
– adresu sídla / provozovnu,
– IČ, DIČ,
– kontakt – telefon a e–mailovou adresu nebo fax,
– název objednávaného zboží a jeho kód podle katalogu – ceníku a popřípadě také jeho další specifikaci,
– způsob dopravy zboží: – osobní převzetí ve skladu ANVI OPP (Obchodu
pro podlaháře ANVI TRADE s. r. o.);
– pravidelný rozvoz ANVI OPP;
– balíková (kusová) zásilka;
– zprostředkovaná zásilka (smluvní přepravce),
– přesnou adresu místa dodání zboží,
– požadovaný den dodání zboží,
– jméno, příjmení a kontaktní telefon osoby, oprávněné k převzetí
dodaného zboží a k jednání za kupujícího,
– jméno, příjmení a funkci osoby, jež za zákazníka uplatňuje objednávku.

6. Objednávky zboží včetně jeho dopravy musí být uplatněny nejpozději

do 12.00 hodin v poslední pracovní den před dnem dodání. Pozor:
Objednávka pro region SEVER MORAVY musí být uplatněna nejpozději 2
pracovní dny před dnem pravidelného rozvozu, tj. v pátek anebo v úterý,
vždy do 12.00 hodin.

7. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již potvrzené objed-

návce mohou způsobit změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo
dohodnuté ceny zboží.

8. Zákazník bere na vědomí, že ANVI OPP je oprávněn odmítnout přijetí

objednávky z vážných provozních důvodů, nebo v případě, že kupující je
v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží, nebo pokud dříve podstatným způsobem porušil jinou kupní smlouvu nebo Všeobecné obchodní
podmínky pro prodej a koupi zboží.

9. Návinky ANVI TRADE pro přepravu řezů rolí podlahovin a klece ANVI TRADE

pro přepravu rolí podlahovin budou kupujícímu účtovány dle platného
ceníku vratných obalů ANVI OPP včetně příslušné sazby DPH. Na tyto ceny
se nevztahují žádné obchodní či platební slevy.

– Pro návinky nebo přepravní klece rolí ANVI TRADE platí lhůta pro vrácení
v délce maximálně 90 dnů po jejich dodání. Pokud nebudou v této lhůtě
vráceny, zaniká kupujícímu nárok na zpětné vykoupení.
– Kupující je povinen vrátit návinky ANVI TRADE nebo přepravní klece rolí
ANVI TRADE pouze v nepoškozeném stavu a pouze v počtu, který se
shoduje s počtem dodaných, jinak má ANVI OPP právo je odmítnout.
– Místem vracení návinek a přepravních klecí rolí ANVI TRADE je sklad ANVI
OPP. Dále je možné provést jejich vrácení v rámci služby pravidelného
rozvozu zboží ANVI OPP po ČR, při závozu dalšího zboží kupujícímu.
10. Kompletní nabídka podlahářského nářadí není součástí tohoto ceníku.

Nářadí je uvedeno v samostatném katalogu, který zasíláme na vyžádání.
Kompletní ceník dřevěných podlah ESCO není součástí tohoto ceníku.
Zašleme jej na vyžádání.

11. ANVI OPP poskytne zákazníkovi na základě jeho vyžádání další potřebné

dokumenty, technické a technologické poradenství, dle svých znalostí,
možností a zkušeností ohledně správného použití zboží a jeho aplikace.

– Těmito informacemi chce ANVI OPP kupujícímu co nejlépe poradit na základě vlastních zkušeností a testů. Záruku pro výsledný efekt zpracování
v jednotlivých případech přesto nemůže převzít, a to pro velké množství
variant použití a pro jím neovlivnitelné podmínky při skladování i zpracování zboží kupujícím.
12. Vrácení zboží:

Výňatek z obchodních podmínek ANVI TRADE, s. r. o.:
1. Platnost ceníku od 15. 10. 2018.
2. Změna cen vyhrazena v závislosti na platném kurzu vyhlašovaném ČNB

nebo při změnách cen dodavatelů.

3. Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou maloobchodní a bez DPH.
4. Veškeré obchodní podmínky se zákazníkem se řídí Všeobecnými obchodní-

mi podmínkami ANVI TRADE, s. r. o.

5. V ceně materiálu není zahrnuta cena za přepravu.

K dodání zboží může zákazník využít:

– Přímý odběr ve skladech ANVI OPP
– Vlastní dopravu
– Pravidelnou dopravu ANVI OPP na místo dodání určené zákazníkem. Při
objednávce zboží nad částku 5 000 Kč bez DPH je doprava zdarma, při
částce 2 500 Kč až 5 000 Kč je účtováno dopravné 250 Kč, při částce do
2 500 Kč dopravné činí 500 Kč. Rozvozové dny jsou uvedeny na straně 5.
– Balíkovou (kusovou) zásilkou do hmotnosti 50 kg, doručitelnou do druhého dne od objednání. Cena této služby se řídí platným ceníkem.

ANVI TRADE, s. r. o., může po dohodě se zákazníkem do 30 dnů od data
dodání zboží odkoupit od zákazníka zpět již dodané zboží, je-li nepoužité,
v nepoškozeném, neotevřeném originálním obalu, za cenu, která bude
o 15 % nižší, než za jakou bylo zákazníkovi prodáno. O možnosti jeho odkoupení rozhoduje vedoucí provozní složky Obchod pro podlaháře. V případě
jeho souhlasného stanoviska je povinností kupujícího vystavit k odkupovanému zboží dodací list a daňový doklad – fakturu se všemi náležitostmi.

13. Místo vykládky zboží při vrácení je: Praha 4, Vídeňská 744/2.
14. Nelze vrátit:

– Zboží, které je na objednávku (není standardní skladová položka)
– Podlahoviny a zboží řezané na míru
– Veškeré doplňky k sortimentu soklových lišt
– Lepidla a zboží, jež nesmí zmrznout
– Zboží prošlé a zboží, jehož doba expirace je kratší než 30 dnů
– Zboží, jehož úhrnná výkupní cena je nižší než 100 Kč bez DPH.
15. Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem ANVI TRADE, s. r. o.,

a ustanoveními platných právních předpisů.

16. Tiskové chyby a změny sortimentu v ceníku vyhrazeny.

www.anvitrade.cz
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Balíková služba
CENÍK přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka
Hmotnost od (kg)

Hmotnost do (kg)

0,1

5,0

Cena přepravy (Kč bez DPH)
110

5,1

10,0

130

10,1

20,0

160

20,1

30,0

190

30,1

50,0

270

Jakékoliv zboží z naší nabídky do 50 kg, vám můžeme zaslat Balíkovou službou.
1. Doprava zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou po ČR je doručována do
druhého pracovního dne za předpokladu jeho řádného objednání dle
Článku II Všeobecných obchodních podmínek ANVI TRADE s. r. o.
2. Z dopravy je prostřednictvím Balíkové (kusové) zásilky vyloučeno:
– zboží, které v zimních měsících může znehodnotit teplota pod
bodem mrazu,
– zboží, jehož přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zakázána.

3. Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce–zákazníka.
Zásilku si zákazník může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasilatele.
4. Podmínky přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ANVI TRADE s. r. o.
5. Balík nesmí překročit následující hodnoty:
– hmotnost zásilky může být max. 50 kg včetně obalu,
– objem zásilky max. 0,34 m3,
– délka zásilky max. 400 cm.

Speciální nabídka:

44,Kč/bm
bez DPH

Doprava zdarma
od 40 bm!
SOKLOVÉ LIŠTY IZZI — MODERNÍ SYSTÉM
LIŠTOVÁNÍ OKOLO PODLAH.
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Uvedené ceny jsou bez DPH.

Půjčovna nářadí
CENÍK půjčovného
Nářadí

Vratná kauce (Kč)

Víkendové půjčovné (Kč/víkend)

CM-přístroj pro měření vlhkosti podlahových potěrů

2 000

200

Denní půjčovné (Kč/den)
150

Raznice soklových lišt BOLTA

2 000

400

250

Pákový řezač STRATICUT pro laminátové podlahy

2 000

300

200

CM-přístroj pro měření vlhkosti
Obsahuje:
- návod k použití
- tlaková nádoba CM-přístroje
- kontrolní závaží 20 g
- 4 ocelové kuličky
- váha s měrkou
- kontrolní stanoviště a stojan na váhu
- 2 nádobky na vzorek

- palice 1 kg, zámečnické kladivo
- rozmělňovací moždíř
- majzlík, čisticí štětec
- lžička pro odběr vzorku
- mechanický manometr
- 3 náhradní těsnicí manžety

Raznice soklových lišt BOLTA

Pákový řezač STRATICUT

- pro vytváření rohů
a koutů beze spár
- vhodná pro všechny profily
s pevným plastovým jádrem
- robustní kovová konstrukce
- pro lišty do výšky max. 75 mm
- hmotnost 3 kg

- navržena pro lamináty a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- pro materiály do tloušťky 10 mm
- řezání dvěma tahy

Profesionální nářadí

- délka 680 mm
- délka řezu max. 210 mm
- hmotnost 6,5 kg

INFORMACE
A REZERVACE

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

KATALOG 2018

720 942 770, 720 942 896
objednavky@anvitrade.cz

1.

1. Katalog Profesionální nářadí (ke stažení na anvitrade.cz)

www.anvitrade.cz
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