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Zpravodaj 2015
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
blíží se konec roku 2015 a my bychom Vám tímto rádi
poděkovali za přízeň, kterou věnujete naší firmě. Pevně
doufáme, že jste byli spokojeni s kvalitou zboží a poskytovaného servisu a že rostliny, které vyrostly z dodaných
semen, udělaly radost Vám i Vašim zákazníkům.
Dovolte, abychom popřáli Vám i Vašim blízkým šťastný
a úspěšný rok 2016.
Vaše firma Černý

P F2 0 1 6

NOVÝ KATALOG OSIV
Před necelým měsícem jsme Vám rozeslali nový katalog osiv, aktuální ceník a objednací listy. Doufáme, že jste
tyto tiskoviny v pořádku obdrželi.
Věříme, že nový katalog Vám usnadní orientaci v nabízeném sortimentu a že v něm naleznete inspiraci pro rozšíření
nabídky Vámi pěstovaných kultur.
Uvítáme Vaše komentáře či typy na případné rozšíření a doplnění nabízeného sortimentu.
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VÝSEVY LETNIČEK
Již řadu let dodáváme českým a slovenským zahradníkům výsevy letniček k přepichování. I v době, kdy
řada zahradníků sází na nákup mladých rostlin ve
velikosti k hrnkování do konečného květináče, se tento
formát „sadby“ těší stále velkému zájmu. Výsevy jsou
výhodným produktem především pro menší producenty květinové sadby.
Pro nákup výsevů hovoří tři základní argumenty:
1. Nákup výsevů u druhů, které se vysévají v prosinci
nebo v lednu, ušetří značné náklady na vytápění
v období, kdy je ještě příliš brzo na výsev ostatních
letniček. Je neekonomické vytápět pro několik misek
celý skleník. Při nákupu „hotových“ výsevů můžete ve
skleníku začít topit zhruba o měsíc později než
obvykle.
2. Důležitým argumentem je i cena „sadby“ k přepichování. Je sice vyšší než cena samotného osiva, naopak je však výrazně nižší než cena mladých rostlin.
3. Při vlastním výsevu existuje vždy riziko možného
neúspěchu, a to z nejrůznějších příčin. Zvláště u draž-

ších osiv může být případná finanční ztráta citelná.
Tato rizika nese v případě nákupu hotových výsevů
jejich dodavatel.
Nyní je právě ta správná doba pro objednání
výsevů:
V uvedené tabulce naleznete termíny, ke kterým
je třeba výsevy objednat, abychom byli schopni
dodat Vám je v požadovaném čase. Termíny vycházejí
z našich zkušeností, jak rychle lze rostliny v potřebné
velikosti vypěstovat. Proto, ačkoliv bychom rádi vyhověli Vašim přáním, nejsme schopni při opožděném
objednání dodržet požadovaný termín. V takovém
případě jsme nuceni objednávku přesunout na termín
pozdější. V případě, že taková situace nastane,
budeme Vás kontaktovat a hledat společně přijatelné
řešení.
Způsob balení a dopravy:
Výsevy dodáváme v miskách TEKU 15 × 20 cm.
V aktuálním ceníku naleznete počty rostlin pro jednotlivé druhy a odrůdy, které v jednom výsevu garantu-

jeme. Při objednávání je třeba v objednávce označit
týden požadovaného dodání a počet objednávaných
výsevů.
Nabízíme Vám dva způsoby dodání:
1. Osobní odběr v našem podniku v Jaroměři, kde je
možné výsevy převzít vždy v úterý a ve čtvrtek. Při
osobním odběru poskytujeme slevu z katalogové ceny
9,00 Kč na jeden kus výsevu.
2. Výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku.
Doprava výsevů je placenou službou. Detaily naleznete v našem ceníku. Rozvozy jsou organizovány ve
4., 6., 8. a 9. kalendářním týdnu.

Novinky v sortimentu výsevů:
V letošním roce jsme sortiment rozšířili o populární
směs odrůd Gazania Kiss Mix F1, která byla dosud
k dispozici pouze jako osivo. Doplnili jsme nové barvy
do skupiny Begonia boliviensis Copacabana F1 a uvedli zcela novu odrůdu Petunia hybrida Aphrodite
purpurová F1.
Stává se Vám, že obdržíte opožděnou objednávku na
hotové rostliny od Vašich klientů a potřebujete
nějakou misku navíc? Pomoci Vám může informace
o stavech našich přebytků!

Přebytky výsevů zveřejňujeme
na našich internetových stránkách každý týden, a to od 4. do
10. kalendářního týdne.
Máte-li o toto zboží zájem, stačí
zavolat a domluvit si způsob
dodání.

NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍCH DOVOZŮ OSIV
Jako rozšíření a doplnění standardního sortimentu nabízíme i dodání osiv z kompletní nabídky
předních světových firem jako jsou PanAmerican Seed, Syngenta Seeds B.V. a Ernst Benary
Samenzucht GmbH. Katalogy těchto firem jsou vystaveny na našich internetových stránkách
www.cernyseed.cz v sekci „osiva květin a zelenin“, kde je jimi možné virtuálně listovat.
Pokud budete mít zájem o některou z nabízených odrůd, pošlete nám mailem svoji poptávku.
Uveďte prosím název firmy, z jejíhož katalogu osiva poptáváte, objednací číslo, název odrůdy a množství, o něž máte zájem.
Obratem Vám zašleme cenovou nabídku.
V případě, že Vám nabídka bude vyhovovat, zašlete nám svoji závaznou
objednávku. Jestliže osiva budou u dodavatele skladem, jsme schopni dodat
Vám je během 2–3 týdnů, neboť v hlavní semenářské sezóně (říjen–únor)
objednáváme osiva od našich dodavatelů prakticky každý týden. V období
březen–září bude dodací lhůta od objednání osiv činit maximálně 4 týdny.
Dovolujeme si Vás upozornit, že nejmenší originální balení osiv od výše
uvedených firem je zpravidla 1000 ks semen nebo pelet (u některých položek
i více), tato skutečnost bude upřesněna v nabídce. Jestliže jsou od Vámi
poptávaného druhu dostupná osiva ve formě pelet i naturálního osiva,
připravíme Vám nabídku pro obě varianty.

OSIVA – INTERNETOVÝ OBCHOD
Ještě jste neobjevili kouzlo internetového nákupu?
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho internetového obchodu, který naleznete na webových stránkách
http://eshop.cernyseed.cz
Hlavními výhodami jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

pohodlné objednávání osiv 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu po celý rok
kompletní nabídka sortimentu včetně novinek
přehledné zobrazení cen, bez nutnosti vyhledávání v ceníku
snadný a přehledný výběr, zobrazuje se vždy větší počet odrůd najednou
ihned vidíte dostupnost osiv na skladě
operativní dodávka
zaslání Českou poštou, PPL nebo osobní odběr v Jaroměři
samozřejmostí jsou i dodávky na Slovensko

Chcete být informováni o novinkách,
akcích a speciálních nabídkách?
Zašlete nám svůj e-mail na adresu
ingvodova@cernyseed.cz

Navštivte náš e-shop na
eshop.cernyseed.cz
nebo naše
internetové stránky na
www.cernyseed.cz

Husova 139, 551 01 Jaroměř
Česká republika

tel.: +420 491 812 312
fax: +420 491 815 390
e-mail: cerny@cernyseed.cz

