R.Z. Zbyněk Rekto ř ík
588 21 Velký Beranov 190
tel: 567 218 950
mob: 604 821 056
e-mail: rz@rz.cz
http://www.rz.cz

Vážený zákazníku!

Dovolte abychom Vám p ř edstavili naši typovou ř adu GENERATION NATURAL.
Tato nová ř ada zahrnuje nové typy které byly vyvinuty na základě požadavků našich zákazníků a
vzhledem k jejich p ř ipomínkám na parametry paliček. Naše paličky vyhovují požadavkům
širokého spektra bubeníků od začínajících až po špičkové profesionály. S našimi paličkami byl
vytvo ř en také světový rekord v délce hraní na bicí nástroje - kterého dosáhl Míša ,,Maniac,,
Kušnír - a je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů !
♦

V p ř ípadě že si z naší široké nabídky p ř esto nevyberete, nabízíme Vám zhotovení palič ek
p ř ímo podle Vámi uvedených parametrů č i zaslaného vzoru nebo nákresu. Tyto ,,do ruky,,
zhotovené palič ky jsou potisknuty nápisem Individual.

♦

Paličky lze potisknout dle Vašeho p ř ání. K tomu je nutno zaslat podklady - nap ř . logo,
nápis, podpis, či jiné formy dle Vašeho p ř ání. Tyto podklady můžete zaslat na papí ř e, ve
formě dat na datových nosičích (CD-ROM, disketa, flash-disk,atd...) nebo prost ř ednictvím
e-mailu. Po odsouhlasení zpracovaného návrhu bude tisková destička zhotovena do 10dnů.
Technicky je možné tisknout na plochu 7cm x 1,4cm. Delší potisky se musí tisknout
nadvakrát. Výroba jedné tiskové destič ky stojí 990,-Kč . Pokud si objednáte další tiskovou
desku máte nárok na slevu 40% z ceny destičky. Potisk Vámi objednaných paliček se již
neplatí, je zahrnut již v ceně tiskové destičky. Vzory potisku paliček jsou uvedeny na zadní
straně barevného prospektu.

♦

Minimální odběr od jednoho typu palič ek č iní 5párů. Toto omezení je nutné z důvodu
tisknutí, manipulace a balení paliček. P ř i menším odběru je účtována podlimitní
p ř irážka !!!
P ř i odběru 10 párů u jedné objednávky dostáváte 1 palič ku zdarma navíc !!!

♦
♦

Objednávky lze zasílat písemně, telefonicky, nebo e-mailem, záleží čistě jen na Vás jakou
formu objednávky zvolíte. Dále Vám nabízíme možnost tzv. ,,trvalé objednávky,, - to
znamená že paličky Vám zasíláme pravidelně bez opakovaného objednávání ve sjednaných
termínech ( zpravidla na začátku měsíce). Ovšem p ř i neodebrání zásilky se ,,trvalá
objednávka,, ruší a bude ji možné obnovit pouze p ř i platbě p ř edem. Proto nás vždy
informujte o jakékoliv změně či ukončení odběru paliček.

♦

Vaši objednávku jsme schopni vy ř ídit do 8 dnů v závislosti na vytížení naší kapacity.
Objednané paličky lze zaslat poštou jako dobírku, p ř ípadně je možné je vyzvednout p ř ímo
v naší firmě.

♦ Naše palič ky žádejte u Vašeho místního prodejce hudebních nástrojů !!!
S p ř ípadnými dalšími dotazy či p ř ipomínkami nás neváhejte kontaktovat !
P ř eji Vám mnoho hudebních úspěchů a těším se na další spolupráci.
Zbyněk Rekto ř ík - R.Z

Ceník – Generation natural
ceny platné od 1.1.2006

HABR
70,00 Kč
76,00 Kč
79,00 Kč
41,00 Kč

typová řada od průměru 14mm
typová řada průměr 1213mm
typová řada  STOF
dětské  KITTEN
!!! Ke každým 10párům přikládáme 1paličku zdarma !!!

AMERICAN HICKORY
typová řada od průměru 14mm
typová řada průměr 1213mm
typová řada  STOF

tí
ř da A

165,00 Kč
169,00 Kč
175,00 Kč

tí
ř da B

94,00 Kč
98,00 Kč
99,00 Kč

TYMPAN
THUNDER 40
THUNDER 50
THUNDER 60
BUTCHER 40
BUTCHER 30
Podlimitní přirážka na 1pár
Ceny voskování a poštovného
voskování paliček
poštovné do ceny 500,Kč za zásilku
poštovné do ceny 900,Kč za zásilku
poštovné při odběru 20 a více párů

150,00 Kč
173,00 Kč
240,00 Kč
152,00 Kč
140,00 Kč

platí pro 1 kus !!
platí pro 1 kus !!
platí pro 1 kus !!
platí pro 1 kus !!
platí pro 1 kus !!

10,00 Kč při odběru méně než
5párů od jednoho typu

10,00 Kč k ceně jednoho páru
85,00 Kč k ceně zásilky
95,00 Kč k ceně zásilky
ZDARMA

typová ř ada od průměru 14mm : AAAAA, STAKAT, SPEEDHAND, EXEN, MUZIK, LORET,
CLASS, S-666, BOOG, GRANT, CORAL, SUPR, DREAK, DOMINANT, GUNIT, BBBBB,
PROGON, KGS, T-DANCE, TOYASAM, FREE STYL, HANOR, MATARRI, WELBERN, FLONG, PERMON, DEVIL JENDA, GURU, TYBABKO, BRUTAL-METAL,
typová ř ada průměr 12 - 13mm : PERCUSS, SPIGER, MINMON,
typová ř ada STOF : A-STOF, B-STOF, C-STOF
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