Doprava a převzetí výrobků od dopravce
Pece se přepravují na europaletách.
Kompletní pec Vega a základní žárodíly pecí jsou zabalené na 1 eutopaletě, kompletní pec Venuše
a Siesta jsou vždy zabaleny na 2 europaletách (á 250,- bez DPH).
Balení kompletní pece je zdarma.
Hmotnost pecí je od 100kg (základní žárodíly pec Vega) až po cca 370 kg (kompletní pec Venuše).
V případě vyzvednutí pece ve skladu v Rýzmburku je možné odvézt základní žárodíly i osobním
autem. Individuální nakládka dílů stojí stejně jako europaleta (250,- Kč bez DPH). Doporučujeme
balení na paletu.
Dopravu klientům zajišťujeme přes dopravní firmu PPL, se kterou máme sjednánu rámcovou
smlouvu na náš objem doprav. Zvýhodněná cena dopravy platí i pro naše klienty. Cenu dopravy
hradí přepravní společnosti klient přímo při převzetí zboží. Řidič PPL složí na místě palety pomocí
hydraulického čela a pomocí paletového vozíku klientovi zboží přemístí na požadované místo.
Dodací podmínky
Po obdržení Vaší objednávky neprodleně zjistíme, zda je Vámi objednané zboží dostupné a v
nejkratší možné době Vás budeme kontaktovat na e-mail uvedený ve Vaši objednávce a sdělíme
Vám termín dovozu. Jestliže je zboží skladem termín dodání dle dohody - většinou do 1 týdne.
V případě, že zboží skladem není, budeme Vás informovat o přibližném termínu dodání.
Objednané zboží je doručováno přepravní službou v rozmezí od 8-18 hod (nejčastěji mezi 9-14
hod.). Zboží je během přepravy pojištěno touto společností. Při převzetí zboží od přepravní služby
si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu!
Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy!
Odběratel přebírá odpovědnost za zboží při vlastním odběru zboží ve skladu v Rýzmburku
č.p.13 a nebo podpisem přepravního listu dopravce.
Před podpisem je odběratel povinen za účasti dopravce zkontrolovat obsah zásilky dle
předloženého přepravního listu + faktury (dodacího listu).
V případě, že údaje na přepravním (dodacím) listu nesouhlasí, nebo je porušen či jinak
poškozen přepravní obal, nebo jsou porušené pásky přepravního obalu, odmítne odběratel
zásilku jako celek a nepodepíše přepravní list přepravce - do přepravního listu
(reklamačního protokolu) okamžitě zapíše záznam o poškození zásilky, hlavně počty a druh
chybějícího zboží nebo rozsah poškození zásilky. Pozdější reklamace společnost PPL
neuznává.
Doporučujeme v takovém případě pořídit fotodokumentaci příchozí zásilky!
Faktura (dodací list) je součástí zásilky a je uložena uvnitř přepravního obalu.
Kupující je povinný bezodkladně oznámit dodavateli nesrovnalost v zásilce.

Objednáním dopravy zboží u nás, kupující souhlasí s podmínkami výše uvedenými.

