PREDVOLENÉ ZĽAVY, PEVNÉ CENY
Používanie predvolených zliav/pevných cien je potrebné povoliť v parametroch programu –
Nastavenia – Parametre – záložka Sklad 1b – časť Pohyby – označením príznaku „Používať
predvol. zľavy/pev. ceny“.
Nastavenie jednotlivých zliav prípadne pevných cien sa zrealizuje prostredníctvom menu
Sklad – Predvolené perc. zľavy/pevné ceny.
Program umožňuje využiť 14 typov zliav:
1. Percentuálna zľava na vybranú položku - vyhodnocuje sa hneď po výbere položky na
doklad,
2. Dodatková percentuálna zľava na vybranú položku - vyhodnocuje sa hneď po výbere
položky na doklad,
3. Percentuálna zľava na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva vyhodnocuje sa po zadaní množstva,
4. Dodatková percentuálna zľava na vybranú položku v závislosti od odoberaného
množstva - vyhodnocuje sa po zadaní množstva,
5. Percentuálna zľava na všetky položky dokladu v závislosti od celkovej sumy dokladu vyhodnocuje sa pri zápise celého dokladu,
6. Obmedzenie percentuálnej zľavy na vybranú položku - vyhodnocuje sa priebežne,
7. Pevná cena na vybranú položku - vyhodnocuje sa po hneď po výbere položky na
doklad,
8. Pevná cena na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva - vyhodnocuje
sa po zadaní množstva,
9. Akciová cena N + 1 - vyhodnocuje sa pri zápise celého dokladu,
10. Akciová cena dvojice tovarov - vyhodnocuje sa pri zápise celého dokladu,
11. Darček v závislosti od odoberaného tovaru - vyhodnocuje sa pri zápise celého dokladu,
12. Darček v závislosti od celkovej sumy dokladu - vyhodnocuje sa pri zápise celého
dokladu,
13. Pevná marža na vybranú položku – vyhodnocuje sa pri výbere položky na doklad,
14. Pevná marža na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva – vyhodnocuje
sa po zadaní množstva.
Jednotlivé typy zliav je možné uplatniť pre vybrané PLU, tovarovú skupinu, sortiment,
odberateľa prípadne skupinu odberateľov (popisný kód).
Každý z odberateľov okrem predvolených zliav a pevných cien môže mať zadanú predvolenú
zľavu aj v adresári firiem. Ak nastane prípad, že je zadaná predvolená zľava pre odberateľa
v adresári firiem a zároveň aj prostredníctvom predvolených percentuálnych zliav, vždy sa
uplatní vyššie % zľavy.

V okne Predvolená zľava je potrebné si navoliť - Typ zľavy / ceny / akcie – zadanie jedného
zo 14 typov zliav, cien, akcií.

Obr. 1
Pre každý typ zľavy/pevnej ceny je možné nadefinovať podmienky platnosti (Obr. 1):
Aktívna – označí sa príznak, ak má byť zľava uplatnená. V prípade neuplatnenia sa príznak
zruší (nie je potrebné zľavu zo zoznamu vymazať);
Časové obmedzenie – (Platnosť od/do, Dni v týždni, Platnosť v čase od/do) – uplatnenie zliav
podľa obdobia, dní a času, ktoré si užívateľ zvolí,
Sklad – sklad, z ktorého sa pri výdaji bude zľava uplatňovať, prípadne žiaden a uplatní sa pri
všetkých skladoch,
Typ dokladu – doklad, pri ktorom sa zľava uplatní (VPH, VPF, ...),
Cenová hladina – hladina, pri ktorej sa zľava uplatní, prípadne žiadna a uplatní sa vo všetkých
hladinách,
Mena – mena, ktorej sa zľava bude dotýkať,
Odberateľ – možnosť uplatnenia zľavy pre konkrétneho odberateľa,
Popisný kód – možnosť nadefinovania zľavy pre skupinu odberateľov,
Len pre položky, ktoré nemajú zamknutú cenu – využíva sa pri súčasnom uplatňovaní
Cenových akcií (letákových) aj Predvolených per. zliav/Pevných cien, čím je možné predvoliť,
ktorá akcia sa ma uplatniť.

ZĽAVY
1, Percentuálna zľava na vybranú položku
Prvá zo zliav sa využíva pri poskytovaní zľavy pre vybrané PLU, katal. číslo, tovarovú skupinu,
sortiment, výrobcu či už všetkým odberateľom, určitej skupine alebo vybranému
odberateľovi (napr. pre PLU 100 – pero modré sa poskytne zľava 10% buď pre všetkých
odberateľov
, alebo len pre Odberateľ, s.r.o.
(Obr. 2).

Obr. 2
Zľava sa vyhodnocuje hneď po výbere položky na doklad. Ak je pri predaji možné uplatniť
viacero zliav, program vyhodnotí a preberie tu najvyššiu (výhodnejšiu pre zákazníka).
Fixná zľava – označením príznaku sa bude uplatňovať v každom prípade zľava, ktorá je tu
predvolená, čiže na tomto type zadaná. Využitie: napr. zablokovanie zliav a prirážok na fľaše,
prepravky, cigarety, ...

2, Dodatková percentuálna zľava na vybranú položku

Druhá zo zliav sa využíva pri zľavách pre vybrané PLU, skupinu, sortiment, odberateľa
v kombinácii s inou poskytovanou zľavou.
Tento typ zľavy je určený predovšetkým na časovo obmedzené akcie a pripočítava sa
k zľavám 1. typu – percentuálne zľavy na vybranú položku. Zľava sa vyhodnocuje hneď po
výbere položky na doklad.
Napr. Odberateľ, s.r.o. má predvolenú zľavu 30% na všetky položky
a zároveň
v období 20.08.2015 – 18.09.2015 sa na PLU 100 – pero modré poskytuje dodatočná zľava
10% pre všetkých odberateľov
.
To zn., že Odberateľ, s.r.o. má pri nákupe nárok v priebehu celého roka na zľavu 30%
a v čase poskytovania dodatočnej zľavy pri kúpe čo i len jedného pera modrého sa mu
poskytne dodatočná zľava 10% (Obr. 3).

Obr. 3

Pri spôsobe pripočítania zľavy možno uplatniť dva postupy:
+ - percentá zliav sa spočítajú (k zľave 30% sa pripočíta zľava 10%, teda výsledná zľava bude
vo výške 40% (Obr.4)).

Obr. 4
* - zľava sa vypočíta z už zľavnenej ceny (najprv bude uplatnená 1. zľava 30% a následne už
na zľavnenú cenu sa uplatní 2. zľava 10% (Obr. 5)).
Napr.: uplatnenie najskôr 30% zľavy zo 100,00 € = 30,00 €; 100-30=70,00 € zľavnená cena.
Následne uplatnenie 10% zľavy zo zľavnenej ceny 70,00 € = 7,00 €; 70-7=63,00 €
Výsledná zľava bude vo výške 37%.

Obr. 5
3, Percentuálna zľava na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva
Tento typ zľavy sa využíva na poskytovanie zliav pre vybrané PLU, katal. číslo, tovarovú
skupinu, sortiment v závislosti od predaja nad určité množstvo. Táto zľava sa vyhodnocuje
po zadaní množstva na doklad pri predaji.
Napr. pri kúpe PLU 100 – pero modré nad 5 ks sa poskytne zľava 5%. Ak zákazník kúpi 4
a menej kusov modrých pier, nedostane žiadnu zľavu a predajná cena bude 1,00 €/kus.
Ale ak kúpi minimálne 5 kusov pier, dostane zľavu 5% (0,95 €/ks) (Obr. 6).

Obr. 6

4, Dodatková percentuálna zľava na vybranú položku v závislosti od odoberaného
množstva
Štvrtý typ zľavy má využitie pri poskytovaní zliav pre vybrané PLU, tovarovú skupinu,
sortiment, odberateľa a to v kombinácii s inou poskytovanou zľavou, a teda pri predaji nad
určité množstvo.
Napr. Odberateľ, s.r.o. má predvolenú zľavu 30% na všetky položky, no v čase
od 20.08. do 18.09. sa na PLU 100 – pero modré poskytuje dodatočná zľava 5 % pri nákupe
nad 10 kusov modrých pier pre všetkých odberateľov.
Teda Odberateľ, s.r.o. má pri nákupe čohokoľvek neustále zľavu 30%. Ak v čase
od 20.08. do 18.09. kúpi maximálne 9 kusov pier, potom dostane zľavu 30%
. Ak však
kúpi 10 a viac kusov, tak sa k zľave 30% pripočíta ešte zľava 5%
(Obr. 7).
Spôsoby pripočítania zliav sú popísané pri 3. type zľavy.

Obr. 7

Ďalšou možnosťou je kombinácia 3. a 4. typu. Napr. v priebehu celého roka sa pri kúpe
PLU 100 – pero modré nad 5 kusov poskytuje zľava 5%. V čase od 20.08. do 18.09. sa
poskytuje pri nákupe nad 10 kusov dodatočná zľava 3%.
Ak si zákazník v čase od 20.08. do 18.09. kúpi maximálne 4 kusy pera, tak nedostane žiadnu
zľavu. Ak kúpi 5 až 9 kusov, poskytne sa mu zľava 5%. Pri kúpe 10 a viac kusov sa k zľave 5%
pripočíta ešte 3% zľava (Obr.8). Spôsoby pripočítania zliav sú popísané pri 3. type zľavy.

Obr. 8
Tento typ zľavy je určený predovšetkým na časovo obmedzené akcie a pripočítava sa
k zľavám 1. typu – percentuálne zľavy na vybranú položku a 3. typu – percentuálna zľava na
vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva. Zľava sa vyhodnotí až po zadaní
množstva na výdajku pri predaji.

5, Percentuálna zľava na všetky položky dokladu v závislosti od celkovej sumy dokladu
Piatu zo zliav vie užívateľ využiť v prípade, ak celková cena za doklad presiahne určitú sumu.
Využíva sa pri poskytovaní zliav, ktoré majú väzbu na konkrétny typ dokladu (VPF, VPH,
VPP, ...). Môže tu dôjsť k rôznym kombináciám ako napríklad typ dokladu a odberateľ, typ
dokladu a popisné kódy odberateľov, ... Tento typ zľavy sa vyhodnocuje pri zápise celého
dokladu.

Obr. 9
Spôsob pripočítania zľavy
Ak program vyhodnotí, že pri predaji je možné uplatniť zľavu typu 1 až 4 a rovnako aj zľavu
typu 5, potom zľavu typu 5 pripočíta pri zápise dokladu k predchádzajúcim zľavám. Spôsoby
pripočítania zliav sú popísané pri 3. type zľavy.
Prideliť len pre nezľavnené položky
Označením tohto príznaku program pridelí zľavu len na tie položky dokladu, na ktorých
poskytnutá zľava nebola (položky bez zľavy), v opačnom prípade sa zľava uplatní pri všetkých
položkách na doklade
.
6, Obmedzenie percentuálnej zľavy na vybranú položku
Pri kombinácii predchádzajúcich typov zliav môže dôjsť k výslednej poskytnutej zľave, ktorá
nebude prijateľná (bude privysoká). Práve tento typ zľavy umožňuje zadať maximálnu zľavu
na určité PLU, odberateľa, skupinu, ..., ktorá má byť poskytnutá. Zľava sa vyhodnocuje
priebežne a to tak, aby automaticky pridelené zľavy nepresiahli maximálnu povolenú výšku.
Napr. na PLU 100 – pero modré má byť maximálne poskytovaná zľava vo výške 15%.
Odberateľ, s.r.o. má v rámci Percentuálnej zľavy na vybranú položku (typ 1) predvolenú
zľavu 12%. Zároveň na PLU 100 – pero modré sa poskytuje Dodatková percentuálna zľava na
vybranú položku 10% (typ 2) a súčasne aj Obmedzenie percentuálnej zľavy na vybranú
položku – maximálna zľava (typ 6) vo výške 15%.

Kombináciou typu 1 (12% zľava pre odberateľa) a typu 2 (10% zľava na PLU) vychádza
výsledná zľava vo výške 22%, prípadne 20,8% (v závislosti od spôsobu pripočítania zľavy).
Vzhľadom na to, že obmedzenie zľavy pre PLU 100 je vo výške 15%, Odberateľ, s.r.o. si
zakúpi pero modré s výslednou zľavou 15% (Obr. 10).

Obr. 10

PEVNÉ CENY
7, Pevná cena na vybranú položku
Aj pevnú cenu podobne ako zľavy možno predvoliť na určité PLU, pre konkrétneho
odberateľa resp. skupinu odberateľov. Pevná cena sa zadá buď s DPH, alebo bez DPH
a vyhodnocuje sa hneď po výbere položky na doklad (Obr. 11).

Obr. 11
Povoliť prideľovanie ďalších zliav:
Označením príznaku sa povolí automatické pridelenie ďalších predvolených zliav
.
Napr.: Bežná predajná cena pre PLU 10 – PC zostava je 1000,00 €. Odberateľ, s.r.o. má
na PLU 10 predvolenú pevnú cenu vo výške 700,00 € v rámci celého roka. Avšak v období
od 01.12. do 31.12. sa súčasne na PLU 10 poskytuje zľava 5%.
Ak nie je označené „prideľovanie ďalších zliav“, potom sa PLU 10 – PC zostava v období
01.12. - 31.12. bude predávať bežným zákazníkom v hodnote 950,00 € a pre Odberateľa,
s.r.o. bude vo výške 700,00 €.
V prípade, že „prideľovanie ďalších zliav“ je označené, tak sa PLU 10 – PC zostava bude
predávať v období 01.12 - 31.12. v hodnote 950,00 € pre bežných zákazníkov,
a pre Odberateľa, s.r.o. bude taktiež platiť 5 %-ná zľava, takže PLU 10 bude Odberateľ, s.r.o.
nakupovať vo výške 665,00 € (5% zo 700,00 €).

8, Pevná cena na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva
Program umožňuje zadanie pevnej ceny na PLU v závislosti od jeho odberu nad určité
množstvo, či už pre konkrétneho odberateľa alebo skupinu. Cena sa zadáva s DPH alebo bez
DPH. Pevná cena sa vyhodnotí zadaním množstva na doklad.

Napr.: Bežná predajná cena na PLU 10 – PC zostava je 1000,00 €. Ak si zákazník kúpi 5 a viac
kusov PLU 10, potom predajná cena bude 600,00 €/kus.

Obr. 12

AKCIE
9, Akciová cena N+1
Pri predaji N+1 kusov tovaru platí zákazník len za N kusov, pričom akcia sa vyhodnocuje
pri zápise celého dokladu. Tento typ akcie sa využíva pri predaji tovaru v určitých násobkoch
(2+1 zdarma, 4+2 zdarma, 6+3 zdarma, ...).
Napr.: pri kúpe dvoch pier modrých, bude tretie pero zdarma.
- ak si zákazník kúpi 3 perá, zaplatí za 2 a 1 má zdarma,
- ak si zákazník kúpi 4 perá, zaplatí za 3 a 1 má zdarma,
- ak si zákazník kúpi 5 pier, zaplatí za 4 a 1 má zdarma,
- ak si zakúpi 6 pier, zaplatí za 4 a 2 perá ma zdarma.

Obr. 13
PODMIENKA PLATNOSTI
PLU – uvedie sa PLU, na ktoré sa akcia vzťahuje (PLU 100 – pero modré),
Počet v akcii - uvedie sa, koľko z akciového PLU sa musí predať, aby sa akcia uplatnila
[v našom prípade je potrebné, aby sa predali dve perá],
- uvedie sa koľko kusov tovaru bude v akcii [v našom prípade 1 kus] (Obr. 13).
AKCIOVÁ CENA
Názov akcie – uvedie sa názov akcie,
Akciu uplatniť cez položku - uvedie sa PLU, cez ktoré sa akcia uplatní (PLU 105 – Akcia).
V Cenníku je potrebné vytvoriť novú cenníkovú položku, ktorá bude zaradená do tovarovej
skupiny Služba (nebude sa na nej sledovať stav). Táto cenníková položka slúži na uplatnenie
zľavy.

Na faktúre bude predaj akciového tovaru zobrazený (Obr. 14):

Obr. 14
Ďalšou možnosťou pri využití akcie typu N+1 je predaj tovaru tej istej značky prípadne
od toho istého výrobcu, ale rozdielneho druhu, napr.:
- ochutené minerálne vody (pomaranč, citrón, grep, ...),
- džúsy (pomaranč, multivitamín, jablko, ...),
- jogurt SABI (čokoláda, jahoda, ...).
Podstatou je to isté ako v prípade akcie na pero modré – 2+1 zdarma, ale rozdielom je
možnosť zadania viacerých PLU (položiek), ktorých sa akcia týka (Obr. 15).

Obr. 15
Napr.: pri kúpe 4 akýchkoľvek jogurtov SABI, budú 2 jogurty zdarma. V cenníku sú jogurty
SABI vedené pod PLU 10033 – SABI jogurt čokoládový, PLU 10034 – SABI jogurt jahodový,

PLU 10051 – SABI jogurt nízkotučný a v neposlednom rade PLU 105 – 4+2 ľubovoľná
kombinácia.
PODMIENKA PLATNOSTI
Zoznam PLU – uvedú sa PLU, na ktoré sa akcia vzťahuje (PLU 10033 , PLU 10034, PLU 10051),
Počet v akcií - uvedie sa, koľko z akciového PLU sa musí predať, aby sa akcia uplatnila.
(V našom prípade je potrebné, aby sa predali 4 rôzne jogurty a ďalšie 2 budú
zadarmo – prvé pole);
- uvedie sa, koľko kusov tovaru bude v akcii (v našom prípade 2 ks).
AKCIOVÁ CENA
Názov akcie – uvedie sa názov akcie,
Akciu uplatniť cez položku - uvedie sa PLU, cez ktoré sa akcia uplatní (PLU 105 – 4+2
ľubovoľná kombinácia). V Cenníku sa vytvorí cenníková položka, ktorá bude zaradená
do tovarovej skupiny Služba (nebude sa na nej sledovať stav). Táto cenníková položka slúži
na uplatnenie zľavy.
Na faktúre bude predaj akciového tovaru zobrazený (Obr. 16):

Obr. 16
10, Akciová cena dvojice tovarov
Pri kúpe vybraného tovaru vzniká nárok na odber druhého druhu tovaru v nulovej cene.
Akcia sa vyhodnotí pri zápise celého dokladu.
Napr.: pri kúpe 3 balení plienok, vlhčené utierky zdarma (Obr. 17).

Obr. 17
PODMIENKA PLATNOSTI
PLU – uvedie sa PLU, na ktoré sa akcia vzťahuje (PLU 250 – Plienky MINI),
Počet od – uvedie sa koľko kusov z akciového PLU je potrebné predať, aby sa akcia uplatnila.
(V našom prípade 3 balenia plienok;)
Zoznam PLU – rovnako ako pri akcii typu N+1 (typ 9) aj pri tomto type akcie je možné akciu
uplatniť nielen na jedno konkrétne PLU, ale na viacero PLU (napr. PLU 250 – Plienky MINI,
PLU 251 – Plienky MIDI, PLU 252 – Plienky MAXI, ...),
AKCIOVÁ CENA
PLU – uvedie sa PLU, ktoré bude v akcii (PLU 253 – Vlhčené utierky);
Zoznam PLU – rovnako ako existuje viac druhov plienok, tak existuje aj viac druhov vlhčených
utierok, ktoré môže dostať zákazník zdarma,
Počet za nulovú cenu – uvedie sa koľko kusov tovaru bude v akcii (1 balenie utierok),
Názov akcie – uvedie sa názov akcie,
Akciu uplatniť cez položku – uvedie sa PLU, cez ktoré sa akcia uplatní (PLU 104 – Plienky
+ vlh. utierky zdarma). V Cenníku je potrebné vytvoriť cenníkovú položku, ktorá bude
zaradená do tovarovej skupiny Služba (nebude sa na nej sledovať stav). Táto cenníková
položka slúži na uplatnenie zľavy.

Na faktúre bude predaj akciového tovaru zobrazený (Obr. 18):

Obr. 18
11, Darček v závislosti od odoberaného tovaru
Pri odbere vybraného tovaru sa na doklad doplní "darček", pričom akcia sa vyhodnotí
pri zápise celého dokladu.
Napr.: pri kúpe 10 fliaš pív dostane zákazník pivový pohár zdarma (Obr. 19).

Obr. 19
PODMIENKA PLATNOSTI
PLU – uvedie sa PLU, na ktoré sa akcia vzťahuje (PLU 10029 – Pivo Šariš 12 fľ.),
Počet od – uvedie sa koľko z akciového PLU sa musí predať, aby sa akcia uplatnila. (10 pív
k tomu pivový pohár ako darček).
DARČEK
PLU – uvedie sa PLU darčeka (PLU 10000 – Pivový pohár).
Počet – uvedie sa počet darčekov, na ktoré má zákazník nárok (1 kus),

za každý násobok – ak sa príznak označí, darček bude poskytnutý za každý násobok
predaného množstva (pri kúpe 10 pív 1 pivový pohár; pri kúpe 20 pív 2 pivové poháre; ... ),
Zobraziť informáciu o nároku na darček – ak sa tento príznak označí, potom pri zápise
dokladu program zobrazí informáciu o vzniku nároku na darček (Obr. 20).

Obr. 20
Na faktúre bude predaj akciového tovaru zobrazený (Obr. 21):

Obr. 21
12, Darček v závislosti od celkovej sumy dokladu
Ak celková cena pri predaji na doklade presiahne zadanú hranicu, na doklad sa doplní
"darček". Napr.: zákazníkovi vznikne nárok na darček, ak celková hodnota nákupu presiahne
sumu 50,00 € (Obr. 22).

Obr. 22

PODMIENKA PLATNOSTI
Cena bez DPH od, resp. Cena s DPH od – uvedie sa suma, po presiahnutí ktorej vzniká
zákazníkovi nárok na darček,
DARČEK
PLU – uvedie sa PLU darčeka (PLU 10057 – Kvetináč).
Počet – uvedie sa počet darčekov, na ktoré má zákazník nárok (1 kus),
za každý násobok – ak sa príznak označí, darček bude poskytnutý za každý násobok ceny
(pri nákupe nad 50,00 € dostane zákazník 1 kvetináč; pri nákupe nad 100,00 € dostane
zákazník 2 kvetináče; ... ),
Zobraziť informáciu o nároku na darček – ak sa tento príznak označí, potom pri zápise
dokladu program zobrazí informáciu o vzniku nároku na darček (Obr. 23).

Obr. 23
Na faktúre bude predaj akciového tovaru zobrazený (Obr. 24):

Obr. 24
Uvedená akcia sa vyhodnocuje pri zápise celého dokladu.

MARŽE
13, Pevná marža na vybranú položku
Rovnako ako program umožňuje stanoviť pevnú cenu na vybranú položku, tovarovú skupinu,
resp. sortiment, umožní stanoviť aj maržu (v %) s akou sa má daná položka predávať. Marža
sa následne pripočítava k skutočnej skladovej cene konkrétnej položky = predajná cena.
Pevná marža sa vyhodnotí výberom položky na doklad.
14, Pevná marža na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva
Pevnú maržu na vybranú položku v závislosti od odoberaného množstva je možné stanoviť
na konkrétne PLU, tovarovú skupinu, resp. sortiment. Predajná cena tovaru sa určí tak, že
k skutočnej skladovej cene sa pripočíta predvolené % marže. Dôležité je však zadať
množstvo tovaru, pri odbere ktorého sa táto pevná marža uplatní. Pevná marža sa vyhodnotí
po zadaní množstva (Obr. 25).

Obr. 25

RÝCHLE ZADÁVANIE ZLIAV, PEVNÝCH CIEN A AKCIÍ
Program ponúka aj rýchle zadávanie zliav, pevných cien a akcií, či už pre konkrétneho
odberateľa, PLU, tovarovú skupinu resp. sortiment. Z okien Adresár firiem, Cenník, Tovarové
skupiny a Sortimenty využitím funkcie zliav pomocou klávesovej skratky Alt+V sa nám zobrazí
okno Predvolené zľavy, pevné ceny, akciové ceny a darčeky, kde možno pridávať jednotlivé
zľavy prípadne pevné ceny.
Ak sa toto zrýchlené zadávanie predvolených zliav, pevných cien a akcií využije napr. v okne
Adresár firiem, do predvolenej zľavy, pevnej ceny alebo akcie sa automaticky predvolí
odberateľ, na ktorom bol užívateľ v Adresári firiem nastavený. Následne môže užívateľ
pre daného odberateľa nadefinovať zľavu, akciu, či pevnú cenu.

Obr. 26
Obdobným spôsobom to funguje aj pre vybranú cenníkovú položku, tovarovú skupinu resp.
sortiment.

