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Handelskorrespondenz

MAHNUNG
UPOMÍNKA
základní fráze

Existují běžné upomínky na nedodané zboží nebo zpoždění / prodlení dodávky →
Mahnung / Lieferungsverzug
nebo platební upomínky → Zahlungserinnerung(en)
1. upomínka
2. upomínka
3. upomínka
poslední upomínka

erste Mahnung
zweite Mahnung
dritte Mahnung
letzte Mahnung

I. Kontaktní věta v úvodu dopisu →
Am 10.06. 2009 bestellten wir bei Ihnen………und bis heute haben wir keine Ware.
(Dne 10.06.2009 jsme si u Vás objednali…….a dodnes nemáme žádné zboží.)
nebo
………………………………………, aber bisher haben wir keine Lieferung.
, ale dosud nemáme žádnou dodávku.
nebo
………………………………………, aber bisher haben wir keine Auskunft.
, ale dosud nemáme žádnou informaci.
nebo
..………………………, aber bisher haben wir keine Vesrandanzeige erhalten.
, ale dosud jsme neobdrželi žádné odesílací návěští.

II. Hned druhou větou lze přejít k našemu vyjádření nespokojenosti →
Ihr Lieferungsverzug bringt uns in eine schwierige Lage.
(Vaše zpoždění dodávky nás uvádí do obtížné situace.)
nebo
Der Lieferungsverzug ist für uns sehr unangenehm.
Zpoždění dodávky je pro nás velmi nepříjemné.
nebo
Die Lieferzeit haben Sie leider nicht eingehalten.
Dodací lhůtu jste bohužel nedodrželi.
nebo

III. Třetí větou žádáme o prodloužení dodací lhůty popř. stornujeme dodávku →
Wir müssen Sie bitten, die Lieferung so schnell wie möglich auszuführen.
(Musíme Vás požádat o urychlené dodání zboží.)
nebo
Wir sind gezwungen, Ihnen eine Nachfrist/ einen letzten Termin bis Ende Juni zu setzen.
(Jsme nuceni stanovit Vám dodatečnou lhůtu/ poslední termín do konce června.)

Wenn die Ware nicht bis Ende Juni eingeht,
müssen wir ihre spätere Annahme ablehnen.
(Pokud zboží nedorazí do konce června,
musíme jeho pozdější přijetí odmítnout.)
nebo
…. müssen wir Ihnen die Mehrkosten / den entstandenen Schaden in Rechnung stellen.
………………, musíme Vám naúčtovat dodatečné náklady.
nebo
…..müssen wir Ihnen den entstandenen Schaden in Rechnung stellen.
…. musíme Vám účtovat vzniklou škodu.
nebo
….müssen wir einen anderen Lieferanten suchen.
….budeme muset hledat jiného dodavatele.

IV. Závěrečná fráze →
Teilen Sie uns bitte umgehend nähere Auskunft mit.
(Sdělte nám prosím obratem bližší informace.)

Zde najdete pro Vaši inspiraci několik příkladů k tématu PLATEBNÍ
UPOMÍNKA - ZAHLUNGSERINNERUNG včetně jednoho poslechu:
http://www.schreiben.uku.fi/mahnung.html → platební upomínka

http://www.schreiben.uku.fi/zahlungserinnerung2.html
→ platební upomínka včetně poslechu
http://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/trainer/pdf/Beruf%20pdf/Mahnung.pdf
→vzorový dopis

