
D149Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

Vybrané změny cen, zvýšení k 8. 4. 2017
- aktuální ceny sledujte na www.okentes.cz (sk) -

při zaslání účtujeme přirážku, minimálně však:2%

� u PPL 99,- Kč za první balík a 99,- Kč za první tubus do 200 cm
stříkací lepidla v kanystru zasíláme v balíku výhradně TopTransPozor:

� u spedice TopTrans 180,- Kč za první balík a 180,- Kč za první
tubus do 400 cm
...více PD na str. 252 - 253 Katalogu 2013/14.

těžké, objemné, dlouhé a plošné materiály (Purenit) zasílámePozor:

spedicí (TopTrans) dle bodu 4 oddílu III, tj. až do výše cen přepravce

při zaslání od 140,- EUR první balík zdarma,
... více viz PD na str. 255 Katalogu 2013/14

Doprava spíše symbolicky

Trvale vstřícné ceny a podmínky

Karty, kterými můžete u nás platit: Val. Meziříčí, Brno, Praha CZ

CZ ÚPRAVA PODMÍNEK DODÁVEK k 10. 10. 2015

CZ

UŽITÉ SYMBOLY DODATKUV

NOVINKA - označena obvykle zeleně
ZAVEDENO 2014 (2015, 2016)

položka zavedena v uvedeném roce

-10%

zvyšuje

„slevu z Vašich cen”

dosaženou dle výše odběru.
Při uvedené 10 % akci

zvýší:se sleva

v (Kč)CZ

z 12% na 20.8%

z 17% na 25.3% z 20% na 28%

z 22% na 29.8% z 25% na 32.5%

v (Eur)SK

z 15% na 23.5%

změna ceny v %KATALOGOVÉ

u změny ceny v Kč či uvádíme její změnu v %, je-li %EUR
změna v Kč i shodná, lze změnu vyhodnotit na konciEUR
řádku.

PODMÍNKY DODÁVEK z 5. 10. 2013, uvedené na str. 252-3
Katalogu 2013/14 jsou od 30. 8. 2014 upraveny následovně:
� V bodu 1. oddílu I. se výše slev snižuje o 3 %:

a) b) c)z 15 na 12% z 20 na 17% z 25 na 22%

� V bodu 9 oddílu se v textu „Obchodním zákoníkem” „V. nahrazuje

se od 1. ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem”.

� Od 10. 10. 2015 první věta bodu 6 oddílu zní:III

Dodání vlastním rozvozem z Valašského Meziříčí realizujeme
na zavedených trasách v oblasti severní a střední Moravy

Vyzkoušejte si spray!
...více str. D126

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2014

ZAVEDENO2015

ZAVEDENO2015

NOVINKA

sleva

-50%

-30% výše slevy v % z katalogových cen

výše slevy v % z katalogových cen v rámci výprodeje

pevná cena bez možnosti dalších slev

se od výše odběru 600 Kč bez uplatní bez ohledu na celkovouDPH
výši nákupu.

Specifikace položky zařazené

v Seznamce a její umístění v Dodatku

INDIVIDUÁLNÍ

PŘEPRAVNÉ

?
Produkty označené tímto symbolem nelze zasílat běžnou balíkovou
přepravou. U takto označených produktů Vám bude způsob a cena
přepravy sdělena našim prodejcem.

SK

KLEIBERIT 314.3 - lepidlo v kvalitě D4

Jednokomponentní lepidlo pro vodovzdorné
spoje v kvalitě D4 dle normy DIN/EN204.
Oblast použití:

� lepení oken, dveří
� lepení dělících stěn a panelů
� výroba schodišť
� lepení čepových a ozubených spojů
� lepení tvrdých a exotických dřevin
� lepení HPL desek

Přednosti:

� bez míchání a dávkování
� vhodné pro lepení za tepla i za studena
� při přivedení tepla krátké lisovací časy
� bez zvýraznění spáry

NOVINKA

nahrazuje

KLEIBERIT 314.0

LEPIDLO NA DŘEVO - v kvalitě D3

nesmí
zmrznout!

77 3,50 ,100,50 Kč/ks ,860 Eur/ks46 1
cena pro Slovenskocena pro Česko

LEPIDLO NA DŘEVO, D3, bílá

120 4,- ,800,-   Kč/ks ,880 Eur/ks72 2

560 22,- ,400,-   Kč/ks ,440 Eur/ks336 13

1kg

5kg

0,5kg

Všechny změny cen jsou vyhodnoceny na webu v sekci Aktuality.
V Česku většinu z vás již informujeme zasláním vašeho excel ceníku
s aktuálními cenami.

nesmí
zmrznout!

-40%

Jednosložkové disperzní lepidlo pro spoje
v kvalitě D3 dle normy DIN/EN204.

� pro dřevěné lepené spoje,
odolné vlhkému prostředí

- dveře, okna, nábytek, pracovní
plochy, plovoucí podlahy, lepení dýhy,
laminátu apod.

Přednosti:

� vysoká pevnost spoje
� vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí
� odolává teplotám a organickým

rozpouštědlům
� po vytvrzení zprůsvitní

+5 až 30%
D50� Spojovací kolíky a dřevěné hůlky

Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

K239�

Spony a hřebíky do sponkovacích

pistolí a kladiv

+5%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

+7%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

Obalové materiály stretch fólieD19�

Maskovací pásky Narcar 80°C

+6%
Rozměry a ceny na www.okentes.cz (sk)

K89�

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

4,5 kg 1 8 ks 735,00 29,400 C � N

10 kg 1 8 ks 1 530,00 61,000 C � N

28 kg 1 8 ks 3 960,00 158,000 C � N

KLEIBERIT 314.3




