Dřevotvar družstvo, Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí, zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové, odd. DrXVIII,
vložka 86, IČO: 00029882, DIČ: CZ00029882, bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 316611/0100

Dodací podmínky pro objednávky nábytku s dopravou/ montáží.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží řádně odebrat a zaplatit
prodávajícímu stanovenou kupní cenu.



Dodací lhůta nábytku je obvykle do osmi týdnů, podle plánu rozvozových tras. Zákazník je informován o přibližném
termínu dodání před potvrzením objednávky.



Kupující se zavazuje ze stanovené kupní ceny zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 50% z ceny objednaného zboží na
základě vystavené zálohové faktury. Zboží bude dáno do výroby až po zaplacení zálohy.



Kupující bere na vědomí, že sjednanou dodací lhůtu lze ze strany dodavatele dodržet pouze při včasné úhradě zálohy.



Doplatek do celkové výše kupní ceny, snížený o zaplacenou zálohu se kupující zavazuje uhradit nejpozději při
dodávce zboží v hotovosti, nebylo-li předem dohodnuto jinak.



Vlastnictví k odebranému zboží přechází na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny.



Prodávající poskytne kupujícímu na zboží záruku 24 měsíců.



Veškerá práva a závazky mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Příplatky:
DOPRAVA


Cena dopravy je ve výši 5% z maloobchodní ceny objednávky včetně DPH (dále jen MOC vč. DPH).
Doprava zboží v ceně do 10 000,- Kč (MOC vč. DPH) je stanovena paušální částkou 500,- Kč.



Cena za vynesení nábytku bez možnosti použití výtahu: Od 3. podlaží (2.poschodí) včetně je cena za vynesení
nábytku bez možnosti použití výtahu zpoplatněna. Cena je individuální podle druhu objednávky a musí být dohodnuta
předem.
MONTÁŽ nábytku - vynesení, vybalení, montáž, ustavení a zavěšení na zeď - do výšky 220 cm nad úrovní podlahy.



Objednávky nábytku v částce nad 30 000,-Kč vč.DPH mají MONTÁŽ ZDARMA.



Objednávky nábytku v částce do 30 000,-Kč (MOC vč. DPH) mají montáž za úplatu:
druh montáže

Kč/kus

druh montáže

Kč/kus

zavěšení polic a skříněk na zeď

80,-

nábytek ONTUR, ELLA

200,-

200,-

PORTE PLUS knihovna/ 1 modul

200,-

montáž stolu



Předsíně ENTRE – snížená sazba DPH 15%, montáž na zeď je za úplatu, cena 80,-Kč vč.DPH/ jeden prvek

UPOZORNĚNÍ


Trasy jsou plánovány do směrů podle objednávek, každá trasa je svým charakterem zboží i náročností montáže zcela
odlišná. Z těchto důvodů nemůžeme přizpůsobit časy dodání a montáže podle požadavků zákazníků.



Dodání bude avizováno telefonicky přibližně 4 dny předem.



V době telefonického avíza dodávky již nelze na trase nic měnit. Pokud zákazník nemůže zboží v avizovaném termínu
převzít, je nutno počítat s tím, že zboží přivezeme v dalším nejbližším plánovaném termínu.



Zasláním zálohové platby na účet Dřevotvaru družstva zákazník v plném rozsahu souhlasí s těmito dodacími
podmínkami.

Platnost dodacích podmínek: od 30.10.2017

