
profesionální
stavební mechanizace
prodej servis půjčovna

www.amicz.cz
e-shop, ceník a katalogy náhradních dílů na:

AMI CZ s.r.o. | Služeb 4, 108 52 Praha 10 | Czech Republic
telefon: +420 602 288 111 | e-mail: info@amicz.cz

On-line ceník 
a objednávka 
náhradních dílů

Na stránce www.subaru-power.eu je 
možné bez potřeby přihlášení procházet 
aktualizované ceny náhradních dílů a 
případně tyto díly obratem objednat.

Lze zde uložit rozpracovanou objednávku (nabídku)  
na 20 dnů a následně ji rovnou zařadit k objednání.  
Ke každé objednávce získáte dárek zdarma.

1. Zadejte vámi 
vyhledané objednací 
číslo náhradního dílu a 
klikněte na HLEDAT

Klikněte na pole horní lišty  
Ceník náhradních dílů + Objednávka

1.* Možnost vyhledání 
i náhradních dílů 
výrobce WEBER Mt

 2. Pokud vámi zadaný díl byl přečíslen 
na nové číslo, systém vám je automaticky 
nabídne. Klikněte na nové číslo, systém 
vám automaticky nový díl nabídne.

3. Vámi zadaný díl byl 
vyhledán, zobrazen 
popis, počet kusů 
skladem a cena.

5. Díl byl vložen do 
Objednávky – Košíku. 
Pokud požadujete 
objednat více náhradních 
dílů, opakujte kroky 1-4.

6. Pokud požadujete přejít 
do Objednávky-Košíku 
a odeslat objednávku, 
klikněte na PŘEJÍT DO 
KOŠÍKU.

4. Pro objednání 
zadejte počet kusů a 
klikněte na Objednat.

Pro zjednodušení vaší práce, možnost sledování vašich 
objednávek a možnost uložení rozpracované objednávky 
doporučujeme zřídit si velice snadnou registraci.

SNADNÁ REGISTRACE
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7. Zde máte možnost měnit zadání 
objednávky (množství, rušit jednotlivé 
položky nebo zrušit celou objednávku).

8. Zadejte 
způsob dopravy 
a vyberte si 
dárek zdarma.

9. Pokud si vybrané zboží 
přejete objednat klikněte 
na DALŠÍ KROK

R9.* ZDE JE 
MOŽNOST ULOŽIT 
OBJEDNÁVKU DO  
ROZPRACOVANÝCH 
„Nabídka servis“. Bližší 
popis níže.

12. Tato stránka nabízí kompletní 
shrnutí objednávky před odesláním. 
Pokud je vše v pořádku klikněte na 
Závazně objednat!

11. Označte, zda si žádáte 
zaslat danou objednávku 
dílčí nebo pouze 
kompletní. Následně 
klikněte na DALŠÍ KROK 
nebo zpět.

10. Zadejte fakturační a dodací údaje. Pokud 
jste „registrován-přihlášen“ tyto informace se 
vám automaticky předvyplní, máte možnost 
změny dodací adresy.

On-line ceník a objednávka 
náhradních dílů
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R9.* Pokud jste zadali vybrané náhradní díly 
do košíku a potřebujete vytvořit nabídku pro 
SERVIS, klikněte na Uložit rozpracovanou 
nabídku na 20 dnů.

Pro tuto funkci musíte být registrováni-
přihlášeni.

R11.* následně klikněte na 
Rozpracované objednávky. 

R10.* Následně klikněte 
v horním pravém rohu 
na Můj účet.

R12.* Vyberte vámi požadovanou 
Rozpracovanou objednávku  
a klikněte na ni.

R13.* Po jejím zobrazení máte možno 
dotvořit cenovou nabídku opravy. 
Klikněte na Upravit nabídku.
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R14.* Zde máte možnost 
zadat popis fakturované 
položky např. PRÁCE, apod…   
Cenu práce a Poznámku 
k dotvoření cenové nabídky 
zákazníkovi.

R15.* Po dotvoření položek klikněte na 
Uložit informace k nabídce. R16.* Vámi zadané údaje jsou automaticky zapsány do 

Nabídky servisní činnosti.

Takovouto „nabídku“ můžete vytisknout nebo uložit do .pdf a 
předat s vaší hlavičkou přímo zákazníkovi k odsouhlasení.

Po odsouhlasení nabídky zákazníkem se stačí vrátit do 
této Rozpracované objednávky a kliknout na Objednat 
rozpracovanou objednávku – vložit do košíku. Položky 
zmíněné v rozpracované objednávce se vám vloží do košíku 
(bez vámi zadaných údajů práce, ceny práce, poznámky), 
kde s nimi následně můžete dále pracovat. Pro objednání 
postupujte dle kroků 7-12.

Rozpracovaná nabídka č. 6 – ke schválení
← Zpět

Pro objednání této rozpracované nabídky musíte nejprve vyprázdnit současný košík. 
Následně je možné přidat další položky do košíku.

Datum 11.10.2015

Fakturační údaje

Jméno / Firma Jan Michl ‐ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa Služeb 4, Praha 10, 10852

IČ 48037893

DIČ CZ48037893

Ostatní údaje

Kontaktní osoba Michl 111

E‐mail jan.michl@amicz.cz

Telefon 111111111

Produkty objednávky

Produkt Varianta Cena/ks (bez DPH) Množství Cena celkem (bez DPH)

Vypínač (dlouhý) EX27‐
30,EH,EC

318 Kč 100 31 800 Kč

Cena 31 800 Kč

PRÁCE 100 000 Kč

Celková cena bez DPH 131 800 Kč

Celková cena s DPH 159 478 Kč

Popis doplňujících informací nabídky např.: náhradní díly budou objednány až po písemném objednání potvrzení cenové
nabídky.....

← Zpět
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a
analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto

webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více o ochraně osobních údajů

Rozumím

VZOR TISKU


