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1. Preambule:
Tato směrnice upravuje vztahy mezi společností a projektantem v oblasti poskytování provizí za
vyprojektované a následně dodané produkty společnosti.

2. Vymezení pojmů:
2.1 Společnost:
Společností se rozumí firma Greif-akustika, s.r.o.,
se sídlem Kubíkova 12, 182 00 Praha 8,IČ: 45307385.
2.2 Produkt:
Produktem se rozumí výrobek, nebo služba zajištěná společností, jehož rozsah je určen bodem 3.
2.3 Projektant:
Projektantem se rozumí osoba, jež při své práci navrhne a do projektu zapracuje výrobky společnosti.
2.4 Odběratel:
Odběratelem se rozumí fyzická, nebo právnická osoba, jež na základě projektu odkoupí od
společnosti produkt.

3. Produkty na které se vztahuje provize:
Poskytovaná provize se standardně vztahuje na všechny veřejně prezentované výrobky a služby
společnosti (viz internetové stránky www.greif.cz). Dle dohody i na individuální projekty.

4. Podmínky poskytnutí provize:
a)
b)
c)
d)

Navržení produktů společnosti do projektu.
Realizace projektu navrženými produkty společnosti.
Oznámení o navržení produktů společnosti (prosím vyplňte formulář v příloze)
Proplacení faktury za dodávku společnosti.

5. Výše poskytnuté provize:
Provize projektanta je určena individuálně dle charakteru produktu a dohody se společností a její
obvyklá výše je v rozmezí 1 až 3% z celkové ceny produktu bez DPH. Přiznání provize a její výše je
projektantovi sdělena na kontakt uvedený v Oznámení o navržení produktů společnosti.

6. Kontaktní informace:
Greif-akustika, s.r.o., Kubíkova 12/1378, 182 00 Praha 8
Provize vyřizuje pan Václav Šulc,
E-mail: sulc@greif.cz nebo greif-akustika@greif.cz; www.greif.cz

7. Závěrečná ustanovení:
Společnost si vyhrazuje právo v případě potřeby ověřit totožnost projektanta.
Tato směrnice nenahrazuje smlouvu o provizi.
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Příloha 1 – Oznámení o navržení produktů společnosti:
Projektant:
Titul, jméno, příjmení
Firma
Ulice
PSČ, město
Telefon
e-mail
Předmět činnosti
Informace o dodávce
Název akce
Umístění stavby
Realizační firma
Investor, zadavatel (kontakt)
Termín realizace (orientačně)
Termín objednání (orientačně)
Odhad ceny dodávky
Popis navržených dílů:

Vyjmenujte projektované / dodané díly

Provizi bude fakturovat:
Firma
Jméno a příjmení
Ulice
PSČ, město
IČO
DIČ (plátce DPH)
Bankovní spojení
Kontakt
E-mail
Datum:

Jméno:
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Podpis:
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