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Vážení klienti

Bratislava 14.12.2010

Vec: Všeobecné informácie pre klientov

Vážení klienti,
S blížiacim sa koncom roka 2010 si Vás dovoľujeme informovať o dôležitých zmenách
ekonomického a finančného charakteru, ktoré sa týkajú obchodného vzťahu medzi našimi
spoločnosťami.
Rok 2010 bol charakterizovaný významným odkladaním platieb faktúr zo strany
odberateľov za dodávky materiálu prevedené spoločnosťou ITALINOX Slovakia, s.r.o.
Tento stav znamenal pre našu spoločnosť neustále monitorovanie týchto nedohodnutých
odkladov s neustálymi telefonickými a písomnými upomienkami. Celkový objem týchto
odkladov predstavuje veľké zaťaženie a riziko pre našu spoločnosť.
Zámerom spoločnosti ITALINOX Slovakia, s.r.o. je od 1.1.2011 uplatňovať neodvolateľným
spôsobom nasledujúce pravidlá:
-

u všetkých pohľadávok po splatnosti s toleranciou 14 dní budú automaticky
aplikované úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania ako je
stanovené vo faktúre

Klienti, ktorí krátkodobo nedisponujú finančnými prostriedkami alebo z iných všeobecných
dôvodov nemôžu svoj záväzok splatiť v lehote splatnosti s už vyššie uvedenou toleranciou sa
môžu so spoločnosťou ITALINOX Slovakia, s.r.o. dohodnúť na možnosti, aby im neboli
aplikované úroky.
Spoločnosť ITALINOX Slovakia, s.r.o. navrhuje tieto riešenia:
a/ uznanie záväzku formou exekučnej notárskej zápisnice
b/ podpísanie zmluvy, kde klient súhlasí s vystavením bianko zmenky v prospech spoločnosti
ITALINOX Slovakia, s.r.o.

c/ vystavenie reálnej záruky vo forme bankovej záruky, hypotéky na vlastný majetok, atď.
Doporučujeme kontaktovať Ing. Petráka k dohodnutiu možností a k nájdeniu uspokojujúceho
riešenia pre obe strany.
V momente, kedy bude z Vašej strany platba oneskorená, považujeme za zdvorilé urýchlene
informovať našu spoločnosť aby sme mohli nájsť vhodné riešenie.
Považujeme z obchodného hľadiska za nekorektné, aby naša spoločnosť nemala za dodaný
tovar zaplatené podľa dohodnutých podmienok. Neplatenie v dohodnutom termíne sa zmenilo
na pohodlný zvyk.
Klienti, ktorí v súčasnej dobe nemajú uhradené záväzky voči našej spoločnosti a nepodpísali
zo spoločnosťou dohodu musia do 31.12.2010 uhradiť svoj záväzok, po tomto termíne budú
aplikované úroky na neuhradené faktúry.

Ing. Ján Petrák
riaditeľ spoločnosti

