GENERI S.R.O.
UNIČOVSKÁ 50
787 01 ŠUMPERK
CZECH REPUBLIC

Věc: Spolehlivost plnění dodávek v období 01.06.2017 - 30.06.2017.
Vážená paní, Vážený pane,
u 18

dodávek ve sledovaném období činila Vaše „spolehlivost dodávek“ 100 %.

Tento ukazatel je vyčíslen ze všech přijatých dodávek, které bychom měli obdržet ve Vámi
potvrzeném termínu s odchylkou -5, 0
kalendářní dnů.
Prosíme Vás, abyste se i nadále intenzivně snažili dosahovat maximální přesnost plnění
dodávek a trvale udržovali co nejvyšší spolehlivost. Mějte prosím na paměti, že i předčasně vyřízené
dodávky, které nejsou z naší strany odsouhlaseny se hodnotí stejně jako opožděné.
Dodávky, které by měly být dodány před termínem, musí být oznámeny objednateli,
který je případně může schválit, či zamítnout.
Bez tohoto schválení budou předčasně dodávky:
a) vráceny na vaše náklady
b) bude fakturace prodloužena o odpovídající počet dní.
Včasné oznámení se týká i opožděných dodávek. Pro tyto dodávky Vám bude vystavena
faktura s výší penále dle smluvních podmínek.
Abychom těchto cílů dosáhli, jsme připraveni společně s Vámi definovat vhodná opatření.
S pozdravem

Petr Kusý, Ph.D.
Head of Purchase
Tel:
+420 465 350 931
Mobil: +420 776 217 252
E-mail: kusy@soma.cz
Web: www.soma-eng.com

GENERI S.R.O.
UNIČOVSKÁ 50
787 01 ŠUMPERK
CZECH REPUBLIC

Case: Reliability of deliveries in the period 01.06.2017 - 30.06.2017.

Dear Madam, dear Sir,

for 18 deliveries in the reporting period, your "delivery reliability" was 100%.
This indicator is calculated from all received deliveries that we should receive on your confirmed date with a
deviation of -5, 0 calendar days.
We ask that you continue to work hard to achieve the highest accuracy of performance
deliveries and consistently maintain the highest reliability. Please keep in mind that even early deliveries that
are not approved by us are evaluated as well as delayed.
Deliveries to be delivered before the deadline must be notified to the ordering party, who may approve or
reject them.
Without this approval, supplies will be prematurely:
a) refunded at your expense
b) the invoice will be extended by the corresponding number of days.
Early notification also applies to late deliveries. For these deliveries you will be issued an invoice with a penalty
payment according to the terms and conditions.
In order to achieve these goals, we are ready to define appropriate measures with you.

Regards,

Petr Kusý, Ph.D.
Head of Purchase
Phone: +420 465 350 931
Mobile: +420 776 217 252
E-mail: kusy@soma.cz
Web: www.soma-eng.com

