
                        Koš

Jednou mě při prohlížení letáku obchodního řetězce GLOBUS napadlo, že si tam zajedu pro pár

zlevněných věcí. V jejich nabídce byly i zlevněné nerezové kuchyňské koše. Mě se líbil koš 

za 590 korun, který měli po zlevnění za 350 korun.

Tak si v GLOBUSU s tím nákupním vozíkem jezdím v těch uličkách mezi těmi regály se zbožím,

a u regálu, kde měli nerezové koše, naložím ten, co se mi líbil, pořádně ho vyzkouším, osahám si 

ho a říkám si: "No, to je výborné, budeme mít pěkný nerezový koš, zlevněný."

A tak si jezdím v tom GLOBUSU sem a tam, projíždím všechno, měla jsem ten den dost času.

Tak si tam jezdím všemi těmi odděleními s různým zbožím, prohlížím si to, popojíždím, různě

přidávám některé věci do nákupního vozíku, tak se mi to postupně plní, mám tam i ten koš, a

jezdím si asi hodinu po GLOBUSU. No je to velký obchod a než to člověk projede, tak je hodina

pryč, nebo i víc.

No, a tak u pokladny to tam dávám všechno z nákupního vozíku na ten pás, taky i ten nerezový 

koš, no a ta pokladní mi to tam sází do toho jejich pokladního systému, jednu věc za druhou.

Já to takhle sleduji, a najednou "ŠUP", a položka s nerezovým košem ukazuje 590 korun.

A já říkám: "Na tom koši to ukazuje 590 korun, vždyť je zlevněný za 350 korun."

Ona kouká a říká: "Ne, mě to vyjíždí 590 korun."

Já říkám: "No ale na regálu je jasně 350 korun, zlevněná cena 350 korun."

Ona na to pořád kouká a stále jí to ukazuje 590 korun, a tak telefonuje někam do toho jejich 

zákulisí, a oni jí řekli, že koš stojí 590 korun. Přitom to měli v akci, že to je za 350 korun.

No, a ona jim povídá, že jí to takhle říkám a oni na to: " No jo, ale to jo, to ještě bylo před tou 

hodinou, ale v průběhu této hodiny jsme to předělali, no a teď je to za 590 korun."

No, a že já jsem si to vzala z toho regálu za 350 korun, tak to už nikoho nezajímalo, a protože 

já jsem si jezdila s tím nákupním vozíkem a tudíž i nerezovým košem hodinu po tom GLOBUSU,

tak mi to během toho ježdění zdražili zase zpátky na těch 590 korun. Celé se to odehrálo 

mezi 15. - 16. hodinou odpoledne. No je to neuvěřitelný obchodní manévr. Takto se zachází

se zákazníky.

Tak ty zlevněné ceny mají držet alespoň až do zavření, ne? To se jim tedy fakt moc nepovedlo!

S košem jsem jim tam práskla, že ho nechci, ať si ho tam nechají a šla jsem pryč. No to je

úroveň těch obchodů tady u nás. Vy si vezmete z regálu nějakou zlevněnou věc, pak si chodíte

nějakou dobu po obchodě, oni Vám to mezitím zdraží, a Vy přijedete k pokladně a máte naloženou

drahou věc, kterou by jste si jinak vůbec nekoupili. Jsou to divné praktiky GLOBUSU.

Vidíte-li tedy nějakou zlevněnou věc, tak to jí chce naložit a rychle pelášit k pokladně, než Vám

tu cenu zase předělají a vy u pokladny zjistíte, že máte tu věc zase za nezlevněnou cenu.

No jo, GLOBUS, takový velký obchod a dějí se tam takové věci, že nestačíte zírat.

To nejsou jen ty menší obchody jako Kaufland, Tesco nebo ty Alberty a Billy.

Velkokrám GLOBUS a stane se Vám tam taková věc.

Je to k neuvěření, co se to tady děje!!!!


