ORGANIZAČNÍ ZÁSADY PRODEJE 2022
Vážení přátelé, Klub kaktusářů v Ústí nad Orlicí Vám posílá seznam přebytků rostlin kaktusů a sukulentů, platný pro
rok 2022. Objednávky zasílejte v co nejkratší době na adresu distributora, nejpozději do 31. března 2022. Objednávku
vyplňujte přímo v listu "nabídka".
Adresa distributora:
VLASTIMIL DRDA
Staré Oldřichovice 14, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 731 885 614

e-mail: prodej@kaktusari-uo.cz

Zásilky budeme posílat poštou na dobírku v průběhu května 2022. Kromě služeb České pošty "Balík do ruky",
"Balík na poštu", "Balíkovna", nabízíme odeslání přes Zásilkovnu. Pro úspěšné odeslání ale potřebujeme znát kromě
adresy také e-mail a telefonní číslo. V případě využití zásilkovny potřebujeme znát také název a adresu pobočky. K
cenám za zásilku připočítáme náklady na poštovné dle aktuálního ceníku a manipulační poplatek (balné) ve výši 40,- Kč.
Objednávky budou evidovány podle pořadí, v jakém budou přicházet. Distribuce zakázek bude prováděna ve stejném
pořadí. Pro toho, kdo má "problém" s doručováním dobírek, je možnost dohody ohledně poslání peněz předem. Také je
možnost dohody pro osobní převzetí rostlin přímo u distributora, na výše uvedené adrese. Doporučujeme využít naší
široké nabídky, pro větší objednávky, ať se Vám rostliny zbytečně neprodražují poštovními poplatky. Vzhledem k
rozdílnému počtu rostlin v nabídce, doporučujeme také objednat náhradní druhy. Náš katalog můžete samozřejmě
poskytnout Vašim známým, přátelům, případně i jiným zájemcům.
Při zpracování seznamu bylo použito těchto zkratek:
B - rostlina vhodná pro bonsaj
VZ - vzácnější druh
K - rostlina s kaudexem
* - mrazuvzdorné do -10 st C
** - mrazuvzdorné do -20 st C
*** - mrazuvzdorné nad -20 st C

VK - velkokvětý druh
KV - květuschopná rostlina
R - roubovaná rostlina
S - sbírková rostlina
DT - dlouhé trny
KrT - krátké trny

Některé druhy rostlin jsou uvedeny na dvou (nebo i více řádcích) podle velikosti. Dodáváme dle možnosti rostliny na
horní hranici uvedeného rozpětí.
Pro objednávání rostlin jsou rozhodující čísla před jménem rostliny.
U jmen části rostlin jsou studijní čísla sběratelů (např. FR-1118) a také je u některých uvedeno jejich zeměpisné
naleziště.
Vzhledem k výši poštovních poplatků budou vyřizovány zakázky od 200,- Kč.
Každý zákazník, který si objedná zboží z tohoto katalogu, obdrží nabídku pro rok 2023 e-mailem popřípadě poštou.
Objednávky posílejte nejlépe e-mailem.
Za důvěru Vám děkuje Klub kaktusářů v Ústí nad Orlicí a současně Vám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
také kaktusářské úspěchy v roce 2022.
Odesláním objednávky zároveň souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním Vámi poskytnutých
osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro potřeby
vyřízení a odeslání objednávky a oslovení s nabídkou v dalších letech, a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou,
nebo do odvolání souhlasu. Vaše osobní údaje budou v rámci vyřízení objednávky poskytnuty třetí osobě (poskytovateli
poštovních a doručovacích služeb - Česká pošta s.p. nebo Zásilkovna s.r.o.) dle zvoleného způsobu doručení.
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