
VÝSEVY LETNIČEK

Možnosti dodávky:

4. týdnu 20.–24.01.2020 rozvoz / osobní odběr

5. týdnu 27.01.–31.01.2020 pouze osobní odběr

6. týdnu 03.–07.02.2020 rozvoz / osobní odběr

7. týdnu 10.–14.02.2020 pouze osobní odběr

8. týdnu 17.–21.02.2020 rozvoz / osobní odběr

9. týdnu 24.02.–28.02.2020 rozvoz / osobní odběr

10. týdnu 02.–06.03.2020 rozvoz / osobní odběr

16.01.2020

23.01.2020

Pro dodání v: Objednávka musí být doručena do:

Výsevy lze objednat (objednávku zrušit) nejpozději:

12.12.2019

19.12.2019

26.12.2019

02.01.2020

09.01.2020

Každoročně Vám nabízíme možnost zakoupit již hotové výsevy v optimálním stádiu k pře-
pichování. Objednané výsevy Vám rádi doručíme až do Vašeho podniku. Tato služba je
stále velmi populární i v době, kdy řada pěstitelů preferuje nákup mladých rostlin ve velikosti
k hrnkování do konečných květináčů. Proč právě výsevy? Důvodů je hned několik!

Hlavní přednosti nákupu hotových výsevů:

1. Šetříme Vaše náklady – zakoupením hotových výsevů ušetříte značnou část nákladů
na vytápění a přisvětlování. V době, kdy dramaticky rostou ceny energií, je tato položka
stále výraznějším vstupním nákladem při produkci květinové sadby. V případě nákupu
výsevů můžete začít vytápět pěstební prostory až o 6 týdnů později než obvykle.

2. Cena výsevů – cena jedné nakoupené rostliny z výsevů je výrazně nižší než cena, kterou
zaplatíte při nákupu předpěstované sadby ve stadiu tzv. mladých rostlin.

3. Riziko neúspěchu – existuje celá škála nepříznivých vlivů, které mohou ovlivnit výsledek
Vašeho snažení. I zkušený pěstitel může někdy udělat chybu. V případě nákupu hotových
výsevů neseme veškerou odpovědnost za možný neúspěch my. Zvláště u dražších osiv
může být případná finanční ztráta citelná.

4. Fytosanitární hledisko – při pěstování rostlin ze semen je riziko zavlečení chorob
a škůdců do pěstebních prostor eliminováno na nejnižší možnou úroveň. Před samotnou
expedicí jsou všechny výsevy důkladně kontrolovány a vybaveny rostlinolékařským pasem.

5. Inovace – neustále se snažíme přinášet nové druhy a odrůdy ze světových sortimentů,
které zaujmou Vaše zákazníky a pomohou ke zvyšování zisku.

Nyní právě nastává ten nejvhodnější čas pro objednání výsevů!

V níže uvedené tabulce naleznete termíny, ke kterým je třeba výsevy objednat,
abychom Vám je byli schopni dodat v požadovaném čase. Termíny vycházejí z našich
mnohaletých 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 nejvhodnější řešení.

Nabízený sortiment:
Aktuálně nabízený sortiment naleznete v ceníku výsevů, který jsme rozesílali v říjnu
společně s naším novým katalogem osiv nebo také na našich webových stránkách:
http://cernyseed.cz/vysevy.php.

Způsob balení:
Výsevy dodáváme V aktuálním ceníku naleznete počty rostlinv miskách TEKU 15×20 cm.
pro jednotlivé druhy a odrůdy, které v jednom výsevu garantujeme. Při objednávání je třeba
v objednávce označit týden požadovaného dodání a počet objednávaných výsevů.

Možnosti dodání:
a/ Osobní odběr v Jaroměři,v našem podniku kde si můžete výsevy převzít vždy v úterý
a ve čtvrtek. Při osobním odběru poskytujeme slevu z katalogové ceny 9,00 Kč na jeden
kus výsevu.
b/ Výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku. Doprava výsevů je placenou službou.
Detaily naleznete v našem ceníku. Rozvozy jsou organizovány ve 4., 6., 8., 9. a 10.
kalendářním týdnu.

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.
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