
Organizační zásady 
 
Pozor! - z organizačních i kapacitních důvodů nemůžeme vyřizovat objednávky za nižší 

cenu, než 200,- Kč 
 
Platby: 
Peníze je třeba poslat adresu: Ludmila Pavlíčková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, Česká 
republika, nebo převodem na účet číslo 104298809/0300;  IBAN: CZ 24 0300 0000 0001 
0429 8809;  SWIFT: CEKOCZPP, název banky: ČSOB, Čáslavská 313, 537 01 Chrudim, 
Czech Rep. 

 
1. K ceně za zásilku přičítáme náklady na poštovné a tzv. manipulační poplatek (balné) 

ve výši 15,- Kč.  (+ Kč 10,- za použití každého dalšího kartonu v případě, že zásilka 
musí být poslána ve více balících). Poštovné v sobě obsahuje jednak náklady na 
frankování odeslané zásilky, jednak i náklady na frankování katalogu. 

 
2. Objednávky budou vyřizovány v tom pořadí, jak budou docházet. Objednávky semen 

vyřizujeme od začátku prosince. Objednávky rostlin budou vyřizovány v měsících 
květen až červen. Objednávky ostatního zboží vyřizujeme kdykoliv. 

 
3. Případnou žádost o rozšíření objednávky dalším dopisem většinou nemůžeme 

akceptovat a budeme ji považovat za samostatnou objednávku. 
 

4. Dodací list, jenž je přibalen k zásilce slouží zároveň jako faktura. Splatnost účtované 
částky je 3 týdny ode dne příjmu zásilky. Za každý den opoždění platby si prodejna 
vyhrazuje právo k základní ceně přiúčtovat 0.05% z dlužné částky denně, včetně 
skutečných nákladů s vymáháním spojených. 

 
5. Úplnost zásilky prosím kontrolujte okamžitě po převzetí! Porovnejte stav s obsahem 

dodacího listu a případné nedostatky reklamujte obratem! 
 

6. Rostliny lze reklamovat do 4 týdnů od převzetí zásilky. 
 

7. Rostliny i semena objednávejte pouze pod čísly (katalogovými kódy). Pokud možno 
ve vlastním zájmu respektujte termíny závěrek objednávek. 

 
8. Zboží expedujeme do vyčerpání zásob. Některých rostlin či semen je nedostatek, 

uvažte proto vhodnost uvedení náhradních druhů. Nepošleme-li některé zboží, rostliny 
nebo semena, znamená to, že zásoby jsou vyčerpány. 

 
9. Nabídkový katalog bude odeslán automaticky každému, kdo objednal zboží z tohoto 

katalogu. Novým zájemcům jej můžeme poslat na požádání, oproti zaslání 10,- Kč v 
poštovních známkách. 

 
10. Každý zákazník, který od nás obdržel zboží, má přiděleno vlastní evidenční číslo. 

Toto je vhodné uvádět při každé korespondenci. 
 

11. Další informace lze vyžádat písemně nebo telefonicky. Pokud požadujete písemné 
sdělení, nezapomeňte přiložit známku na odpověď. 

 
Č. tel./ fax 469 688 366, E-mail je kaktus@chrudim.cz, webová stránka: www.cact.cz, 
internetové měsíčně vydávané noviny: www.cact.cz/noviny 
 
 



Dear friends abroad! 
 
     I am delighted in your ever more frequent orders from our catalogue, and positive 
responses to the quality of our seed as well. Unfortunately, our cooperation strikes against the 
language barriers, and therefore I beg you for observing following rules: 
     * Your orders should contain the important information only. We must have all translated 
in Czech which represents significant loss of time & money. 
     * In your order, quote your address and catalogue numbers of ordered items only. 

* You can also put the notes into the envelope (registered letter) 
     * At the settlement, do not forget to quote the invoice number (var. symbol). 
     * The seed ordering deadline is Februar 15! 
     * The goods price includes the packing expenses and postage in current ratings. 
     * The shipment is accounted in Czech crowns, at the rate of exchange: Euro = cca Kč 26,- 
     * Orders could be sent by the post, to the fax no. +00 420 469 688 366, or to the email: 
pavlicek@chrudim.cz. 
     * Marks following the seed items determine the number of grains in the bag, e.g.: b6 = 6 
grains, c = 10 grains, d = 15 grains, e = 20 grains, f = 25 grains, greater portions (100 and 
1000) occur only rarely and have their own catalogue number. 
     * Plants cannot be forwarded abroad, they cannot be either reserved for the personal 
collection. The plants are supplied by our business partners packaged in a single term, and we 
can only redistribute them to our inland customers. 
     * Meanwhile, we are not outfitted with the possibility of issuing the CITES or 
Fytocertificates. 
     * The selling glasshouse is opened since May till September; cacti, other succulents and 
various goods are offered there. The city of Chrudim is a small and beautiful town with its 
medieval Centre. 
     * We can provide also accommodation in a hotel (marketa@penzion-cr.cz), double room 
for approx. 600 Kč.  
     * The season closing is celebrated the last Saturday of September when a show is always 
organized in Chrudim: a great cactus market, several brief lectures, and evening party. Plants 
in the glasshouse are sold with 10 % discount. Accommodation is not arranged in advance, 
sufficient capacity is usually ensured. 
 
     * We are looking for your order and your visit as well! 
 
Notice for foreigner interested person: 
 
Sometimes (not very often) we have some problems with incoming money from abroad. That 
is why we send parcels to abroad only if we receive a payment ahead.  A proforma invoice 
should be payed in cash to our address:  Ludmila Pavlíčková, Gorkého 886, 537 01 Chrudim, 
Czech Republic or to send a credit transfer to our account number: 104298809/0300; IBAN: 
CZ 24 0300 0000 0001 0429 8809;  SWIFT: CEKOCZPP, name of the bank : ČSOB, 
Čáslavská 313, 537 01 Chrudim, Czech Republic 
 
We also charge a price for postage. The postage charge is about the same as from abroad to 
the Czech Republic. 


