
INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO INVESTORY DO DLUHOPISU ISOLINE 7/2020

Jako pobídku investorům do dluhopisu ISOLINE 7/2020 nabízí společnost kromě 7 % úroku, splatného
ročně, ještě následující slevy: 

(i) Sleva 50 % na koupi zboží z e-shopu ISOLINE po dobu 3 měsíců od vydání dluhopisů

50  % slevu na koupi jakéhokoliv zboží ISOLINE v e-shopu společnosti na  http://eshop.isoline.cz/ po
dobu 3 měsíců od data vydání dluhopisu. 

(ii) Možnost produkce vod s vlastním brandingem s 50 % slevou

Investorům,  kteří  mohou  mít  zájem  nabízet  svým  zákazníkům,  obchodním  partnerům  nebo
konzumovat pro vlastní spotřebu, vodu v obalech s vlastním originálním brandingem, nabízí ISOLINE
50  % slevu na veškerý odběr těchto brandovaných vod. 50  % sleva je měřena vůči běžným cenám
uvedeným níže.  

Investorem brandovaná voda - přední značková etiketa: Nápojem je čistá neperlivá voda v láhvi o
objemu 330 ml, 500 ml nebo 750 ml se dvěma etiketami. Zadní etiketa je standardní, přední etiketa
je  připravena  pro  individualizované  využití  pro  Vaši  značku,  firmu,  event  nebo produkt.  Grafický
návrh je plně ve Vaší  kompetenci,  ISOLINE může zajistit  zpracování  grafického návrhu a zajišťuje
veškerý tisk. 

Tabulka 10: Cena podle vyráběného množství

 Cena bez DPH
Vyráběné množství 330 ml 500 ml 750 ml
500       14.10 Kč    15.10 Kč    16.10 Kč 
1 000       12.70 Kč    13.70 Kč    14.70 Kč 
2 000       12.50 Kč    13.50 Kč    14.50 Kč 
3 000       12.30 Kč    13.30 Kč    14.30 Kč 
4 000       12.10 Kč    13.10 Kč    14.10 Kč 
5 000       12.00 Kč    13.00 Kč    14.00 Kč 
10 000       11.90 Kč    12.90 Kč    13.90 Kč 
V tabulce jsou ceny pro čirou lahev. V případě barevné lahve se zvyšuje cena takto: stříbrná a modrá: +1,25 Kč/ks, zlatá: + 1,75 Kč/ks.

Obrázek 17: Příklady vod s vlastním brandingem 

Zdroj: ISOLINE

Dodací podmínky:  Dodávka bude připravena max. do 30 pracovních dnů od odsouhlasení etikety a zaplacení první zálohy a od potvrzení
objednávky.
Výše objednávek před slevou je limitována 2-násobkem z celkové výše investice každého investora. Při uplatnění slevy formou objednávky
na eshopu stačí  do poznámky uvést:  "fundlift".  Při  uplatnění  slevy  v  případě  objednání  brandovaných  vod může  investor  kontaktovat
společnost přímo na email: robert.micka@isoline.eu.
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