TurboBid
Operativní slevy Fujitsu Technology Solutions
Operativní slevy se vyřizují v pracovní dny od 9:00 16:00 s odezvou do
následujícího pracovního dne. Slevy je možné uplatnit nejpozději do 7 dní od
schválení u kteréhokoliv distributora FTS a to pouze na produkty, které má fyzicky
na skladě. FTS poskytuje slevu na produkt v hodnotě vyjádřené v Kč pro obchodní
partnery z CZ a v EUR pro obchodní partnery z SK. FTS si vyhrazuje právo vyjmout
některé produkty z operativních slev.
Postup pro vyřízení žádosti o operativní slevu poskytovanou pro obchodní
partnery FTS:
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Aby mohl obchodní partner FTS (dále partner) poskytovat operativní slevy pro své koncové
zákazníky, musí se nejprve zaregistrovat vyplněním vstupního web formuláře TurboBid.
Partner vyplní všechny kontaktní údaje a jméno kontaktní osoby.
Pro jednotlivou žádost o slevu má partner možnost změnit kontaktní osobu.
Komunikaci záležitostí týkajících se partnera vede administrátor TurboBidu s kontaktní osobou
uvedenou v údajích o partnerovi.
Komunikaci záležitostí týkajících se žádosti o operativní slevu vede administrátor TurboBidu s
osobou uvedenou v jednotlivé žádosti
Slevy jsou poskytovány pouze na vybrané produkty FTS z nabídky distribucí a obsažené
v TurboBidu.
Změna produktů v TurboBidu se provádí jednou měsíčně současně se změnou ceníku FTS.
Slevu je možné uplatnit na produkty, které nejsou vyřazeny z aktuálního ceníku FTS déle než dva
měsíce.
Partner vyplňuje číslo produktu FTS a požadovaný počet kusů.
Partner vyplňuje identifikační údaje koncového zákazníka.
Partner žádá FTS o poskytnutí slevy odesláním web formuláře.
FTS negarantuje požadované počty kusů u distributora tj. partner si musí předem zjistit zda vybraný
distributor má požadované zboží.
Po odeslání dostane partner mailem informaci o zařazení žádosti do zpracování.
Po zpracování žádosti dostane partner mailem informaci o schválení nebo zamítnutí žádosti o slevu
na jednotlivé položky.
Schválenou žádost přepošle partner jím vybranému distributorovi.
Distributor po ověření schválení slevy u administrátora TurboBidu poskytne tuto slevu partnerovi.
Dotazy partnerů řeší administrátor TurboBidu – kontakt:

Šárka Laščiaková
Telephone: +420 233 032 875
Mobile: +420 605 234 065
Email: sarka.lasciakova@ts.fujitsu.com

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika
tel: +420 23303 4007
fax: +420 23303 4099

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71416
IČ: 26115310
DIČ: CZ26115310

Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.: 2029620405/2600
Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.:EUR: 2029620106/2600
IBAN CZK - CZ76 2600 0000 0020 2962 0405
IBAN EUR - CZ98 2600 0000 0020 2962 0106
SWIFT/BIC: CITICZP

