
Slevy a přítisky na kalendáře 2022
Firmám, organizacím a obchodům nabízíme zajímavé množstevní 
slevy a přítisky na kalendáře

Kód Tituly 2022

Cena v Kč /ks
1 – 9

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč /ks 
10 – 39

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč /ks
40 – 139

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč /ks
140 – 219

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč 
od 220 ks 

s DPH
bez DPH

Cena za  
přítisk v Kč /ks 

s DPH
bez DPH 

601 Myslivecký kalendář 2022
130,00 123,00 115,00 106,00 99,00 5,00

107,44 101,65 95,04 87,60 81,82 4,13

603 Lovecký kalendář 2022
140,00 133,00 125,00 116,00 109,00 8,00

115,70 109,92 103,31 95,87 90,08 6,61

604 Myslivecký rok 2022
170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 5,00

140,50 132,23 123,97 115,70 107,43 4,13

606 Lovecké terče (Doprodej)
100,00 80,00 70,00 60,00 50,00

Individuální kalkulace*
82,64 66,11 57,85 49,59 41,32

* u uvedených titulů zajišťujeme přítisk po projednání požadavků a možností se zákazníkem

Množstevní slevy:
Slevy kalendářů se počítají celkovým součtem všech objednaných titulů.
Příklad: objednáte si 30 ks MK + 12 ks LK + 3 ks MR celkem tedy 45 ks kalendářů. Ceny jednotlivých titulů si 
vyhledáte ve 3. sloupci 40 – 139 ks. Při druhé a další pozdější objednávce již hlídáme vaše celkově odebrané 
množství a ceny kalendářů vám zachováme, případně se můžete přesunout i do lepšího cenového sloupce. Je však 
pro nás nemožné zpětně přeceňovat kalendáře již dříve od nás odebrané.

K objednávce kalendářů z vydavatelství Rembrandt nad 7000 Kč obdržíte krabici (10 ks) Loveckých terčů zdarma. 
Akce platí do konce roku 2021, nebo do vyprodání zásob.

Možnost firemního přítisku zdarma nebo se slevou:
Minimální počet kalendářů pro přítisk je 20 kusů. Při rychlém rozhodnutí do konce července 2021 nabízíme 
našim věrným zákazníkům (odběratelům, kteří v posledních třech letech u nás alespoň 2x realizovali objednávku 
na kalendáře) přítisk ZDARMA. Ostatním zákazníkům za poloviční cenu z ceny uvedené v tabulce. Po tomto 
termínu budeme účtovat věrným zákazníkům firemní přítisky za polovinu tabulkových cen a ostatním plnou. Novým 
zákazníkům účtujeme za vytvoření přítisku 200 Kč. Opravy již realizovaných přítisků provedeme zdarma. Dodání 
vlastních podkladů pro přítisk je nutné s námi konzultovat.

Distribuce a platební podmínky:
Kalendáře zasíláme na dobírku. Poštovné účtujeme 10 Kč balné a 95 – 150 Kč podle velikosti, váhy a volby 
dopravce. K zásilce na dobírku účtujeme 20 Kč. Při větším odběru kalendářů účtujeme individuálně dohodnutou 
cenu dopravy. Všechny kalendářové tituly jsou k dispozici od června 2021.

Další informace a podrobnosti vám rádi zodpovíme na:
Rembrandt s.r.o., Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice, tel./fax č. 257 712 287, 
e-mail: diana@myslivci.cz

Myslivecký rok
Václav Nasvětil
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