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Způsob dopravy – podnikatelský subjekt
CENA DOPRAVY PO CELÉ ČR - 250,-Kč
MONTÁŽ není součástí dodávky. Případné podmínky montáže Vám sdělíme na tel.326771027.
STĚHOVÁNÍ není zahrnuto v ceně. Řidič pomáhá se složením za první uzamykatelné dveře. V případě zájmu o stěhování
zadejte tento požadavek do Poznámky na konci objednávky. Následně Vám sdělíme cenu. Tuto cenu můžete zjistit též
na tel.326771027.

Osobní odběr : tento způsob je zohledněn dodatečnou 2% slevou a nespornou výhodou je časová nezávislost na
doručovateli. V objednávce zaškrtněte prodejnu, na kterou máme zboží připravit. Zákazníka kontaktujeme telefonicky,
jakmile je zboží připraveno.
Česká pošta a Toptrans : Česká pošta (obchodní balík) garantuje doručení následující pracovní den po odeslání zásilky.
Po odeslání zásilky zákazník obdrží email s číslem zásilky a může sledovat celý průběh doručení zásilky. V případě, že Vás
doručovatel nezastihne na uvedené adrese, zanechá vám upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na
Vaší dodací poště. Zásilka bude uložena na dodací poště 7 kalendářních dnů a po uplynutí této doby je automaticky
odeslána zpět odesílateli.
Některé objemné zásilky mohou být ve výjimečných případech zaslány přepravní službou Toptrans. Doručení v
pracovních dnech (8-16 hod). Večerní doručení mezi 16-20 hodinou je možné pouze po domluvě a je zpoplatněno
příplatkem 150,- Kč. Sobotní doručení je za příplatek 550,- Kč a rozváží se do 13 hod.
Doprava NÁBYTEK HONZA: dopravu zajišťujeme po celém území ČR vlastními upravenými vozy, aby nedošlo ke
zbytečnému poškození zboží vlivem dopravy. V ceně dopravy není zajištěno stěhování zboží, řidič pomáhá se složením
za první uzamykatelné dveře. Před vlastním dovozem zboží budete telefonicky informováni, termín a čas dovozu Vám
sdělíme dva pracovní dny před samotným dovozem. Dohodnutý čas a datum doručení Vám bude následně potvrzen emailem. Při odmítnutí nabídnutého termínu dovozu Vám nabídneme náhradní termín dle našich dopravních možností a
v případě, že i náhradní termín bude z Vaší strany odmítnut , musíte si zajistit vlastní odvoz ze skladu v Mnichově
Hradišti.
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