
 
     Český	zahrádkářský	svaz,	z.s.,	Rokycanova	15,	130	00	Praha	3	
     IČO: 00443182, DIČ: CZ00443182 

INFORMAČNÍ LIST 2/2023 
K rozeslání všem ÚS, ZO, SZO a jednotlivým členům ČZS 

Nabídka firmy SEMO a.s. 
          

SEMO a.s. se do projektu ZAHRÁDKÁŘI SOBĚ zapojuje nabídkou slevy 10% na 
jakýkoliv nákup osiv v kategorii HOBBY (barevné sáčky) a sadbového česneku.

Pravidla pro poskytnutí slevy:

1. SEMO a.s. poskytne členům ČZS, z. s. slevu 10% na nákup osiv kategorie 
HOBBY (barevné sáčky) a sadby česneku ve spotřebitelském balení, pokud 
celková cena objednávky bude činit nejméně 5.000,- Kč. Dopravné a balné je v 
takovém případě zdarma.

2. Výše slevy dle hodnoty objednávky:
•  nad 5.000,- Kč = sleva 10%, balné a poštovné se neplatí
•  nad 2.000,- Kč = sleva 0%, balné a poštovné se neplatí
•  do 2.000,- Kč = sleva 0%, balné 48,-Kč a poštovné dle ceníku dopravce

3. Objednávka musí být učiněna prostřednictvím organizace ČSZ, z. s. s vlastním 
IČO. To znamená: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu …, Územní 
sdružení Českého zahrádkářského svazu …, příp. samotný svaz.

4. SEMO a.s. ke každé objednávce, resp. dodávce přibalí dárek pro „zpracovatele“ 
objednávky v podobě balíčku semínek (sezonní novinky). Konkrétní složení Dárku 
bude v kompetenci SEMO a. s. a není možné si zvolit.

5. V objednávce nebo textu e-mailu je nutné uvést heslo: AKCE ZAHRÁDKÁŘI SOBĚ
6. V případě, že bude u objednávky učiněné složkami ČZS (s IČO) zvolen způsob 

platby fakturou, poskytneme splatnost faktury 14 dní.  
(v objednávce uveďte za vám vyhovuje faktura nebo dobírka)

SEMO a.s. doporučuje pro objednávky využít Objednávkový list, který je v příloze 
tohoto dopisu. Po vyplnění slouží jako objednávka, kterou zašlete na e-mailovou 
adresu: obchod@semo.cz
Objednávku je možné udělat i v našem e-shopu. Pokud bude uvedené správné IČO, 
poskytneme slevu i na tyto objednávky: 

https://www.semo.cz/osivo-semena/hobby/  

Dotazy a další informace podá obchodní zástupce firmy SEMO a.s. 

Ing. Věra Mazalová, e-mail: mazalova@semo.cz


Přílohy:	 - objednávkový list SEMO - Hobby

	 	 - novinky v sortimentu 2023
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