
ALLIANCE HEALTHCARE VÁM DODÁ 
PRODUKTY PŘÍMO DO ORDINACE
Společnost Alliance Healthcare, přední evropský distributor léčivých 
přípravků a dalšího zdravotnického sortimentu, pro vás připravila novou 
službu. Vyzkoušejte objednávkový systém s dodáním produktů přímo k vám. 
Poskytování kvalitních služeb ve zdravotnictví je naším posláním.

ZAREGISTRUJTE SE A STAŇTE SE NAŠÍM PŘÍMÝM PARTNEREM!

• jednoduchý objednávkový online systém
• bezchybná expedice
• doručení do 3 pracovních dnů
• doprava zdarma (při dodržení minimální objednávky)



PODMÍNKY PRO REGISTRACI LÉKARU 
MEZI ZÁKAZNÍKY ALLIANCE HEALTHCARE

Alliance Healthcare
Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 - Malešice
Ceská republika

Tel.: +420 800 310 101
E-mail: info@alliance-healthcare.cz
www.alliance-healthcare.czˇ

Lékař je dle platné legislativy oprávněn zakoupit od distributora sortiment léčiv 
(vymezený zákonem č. 74/2006, kterým došlo ke změně zákona o léčivech č. 79/97 Sb. 
ve znění zákona č. 129/03 Sb. a č. 274/03 Sb.), prostředky zdravotnické techniky 
a doplňkový sortiment.

O NÁS
Jsme největším evropským distributorem léčiv a dalšího zdravotnického sortimentu. K provozování 
kvalitních distribučních služeb máme ty nejlepší předpoklady. Neustále modernizujeme svá 
4 distribuční centra, rozšiřujeme nabídku obchodního sortimentu a souvisejících služeb. Vynikáme 
bezchybnou a rychlou expedicí. Jsme nejen dodavatelem, ale i spolehlivým partnerem. Poskytování 
kvalitních služeb ve zdravotnictví je naším posláním.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
•  minimální objednávka v hodnotě 

3 000 Kč (prodejní cena bez DPH)
•  doba splatnosti faktury: 14 dní 

(ke každé objednávce je vystavena faktura)
•  v případě nedodržení minimální objednávky 

bude účtováno balné ve výši 150 Kč
•  objednané zboží vám bude doručeno 

do 3 pracovních dnů
Obchodní podmínky jsou součástí rámcové 
kupní smlouvy.

SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI
Staňte se zákazníkem silného distributora 
s mezinárodním zázemím. Podmínkou pro 
zahájení spolupráce je uzavření rámcové 
kupní smlouvy.

Smlouvu obdržíte e-mailem, nebo poštou 
do 2 dnů od vašeho prvního kontaktu 
s kontaktním centrem společnosti 
Alliance Healthcare. 

UVEDENÉ PODKLADY STAČÍ ZASLAT POŠTOU, 
FAXEM, ČI E-MAILEM:

Jana Juřičková
Podle Trati 624/7
108 00 Praha 10 – Malešice
e-mail: jana.jurickova@alliance-healthcare.cz
tel.: 296 567 618, fax: 296 567 301

Po doručení požadovaných podkladů 
do společnosti budete do 24 hodin informováni 
o způsobu objednávání našeho sortimentu. Dále 
obdržíte vaše zákaznické číslo a přihlašovací údaje.

CO OD VÁS BUDEME K REGISTRACI 
POTŘEBOVAT?
•  osvědčení k výkonu soukromé praxe, nebo 

zřizovací listinu
•  vaše kontaktní údaje (adresa, bankovní 

spojení, telefon, fax, e-mail, ordinační 
hodiny, jméno kontaktní osoby)

•  podepsanou rámcovou kupní smlouvu 
ve dvou kopiích

•  v případě právnické osoby: výpis 
z obchodního rejstříku, nebo živnostenský 
list a osvědčení o registraci DPH vydané 
finančním úřadem (pokud jste plátcem)
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