prodaja pohištva in svetovanje, d. o. o.

Kontaktne informacije
Prodaja in svetovanje:

+386 (0) 41 773 547
+386 (0) 40 480 822

Reklamacijski postopki:

+386 (0) 41 773 547

Strokovna vprašanja:

+386 (0) 41 773 547

Odprema:

+386 (0) 41 773 547

E-mail:

info@pohistvokit.si

Prodajni pogoji
Objavljene so maloprodajne cene z vključenim DDV. Cene so v EUR.

Naročanje blaga


Program otroških in mladinskih sob Barvica je prilagojen vašim željam in potrebam. Tipski
sestavi so razširljivi - možen dokup posameznih elementov po tipski karti Barvice.



Nudimo različne barvne kombinacije. Osnovni korpus je v beli barvi in barvi lesnega dekorja,
fronte pa so na voljo v petih enobarvnih dekorjih in enem lesnem dekorju.



Možna je predelava posameznih elementov.



Naročilo mora vsebovati vse oznake vsebujočih/naročenih elementov oziroma oznako
tipskega sestava in/ali morebitnih dodatnih elementov iz tipske karte, vključno z želeno
barvo korpusa in front.



Tipski sestavi otroških in mladisnkih sob omogčajo različne postavitve elementov. Ob
naročilu sporočite želeno postavitev.



Dodatni elementi se zaračunajo po trenutno veljavnem ceniku.



Predelava elementov ni vključena v ceno.



Morebitne spremembe že naročenega blaga upoštevamo tri (3) dni po naši potrditvi naročila.
Pri kasnejših spremembah si pridržujemo pravico zaračunavanja nastalih stroškov in
podaljšanje prvotno dogovorjenega dobavnega roka.

Priporočila pri načrtovanju in montaži programa otroških in mladinskih sob Barvica


Pri načrtovanju je potrebno upoštevati dimenzije elementov, ki so razvidne iz tipske karte.



Priporočamo upoštevanje možnih neravnih prostorskih površin (tla, stene, poševnine).



Pri postavitvi mostu je potrebno z ene strani načrtovati postavitev omare, medtem ko lahko
drugo stran mostu zaključimo s stranico.



Vedno predlagamo montažo s pomočjo pooblaščenih monterjev.
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Posebna naročila


Predelava elementov s predali ni možna.



Predelava posameznega elementa po globini ali višini ali širini se doplača 30 % MPC
elementa.



Za predelavo elementa po višini in širini je doplačilo 40 % MPC elementa.

Dobavni rok


Dobavni rok je 30 dni od potrditve naročila, vključno z distribucijo do stranke (če vrednost
nakupa presega 700 EUR)



Pri naročilu nad 700 EUR je prevoz do vhoda v objekt končnega kupca brezplačen.



Možen vnos pohištva v želen prostor po predhodnem dogovoru. Cena je 28 EUR.



Nudimo montažne storitve pooblaščenih monterjev. Stroški montaže niso vključeni v ceno.
Cene montaže za manjši sestav je 80 EUR (brez DDV), za večji sestav pa 120 EUR (brez DDV).
Za vse dodatno naročene elemente in morebitne manjše predelave na kraju montaže se
zaračuna 8 % maloprodajne cene vrednosti donaročenega blaga.



Režijska ura pooblaščenega monterja je 18 EUR (brez DDV).

Reklamacijski postopki


Reklamacije se rešujejo na osnovi prejetega reklamacijskega zapisnika, računa in fotografije
reklamiranega dela v roku 30 dni.



Reklamacijski zapisnik mora obvezno vsebovati številko našega dokumenta (predračun,
dobavnica ali račun) ter podatke o stranki (telefon, naslov).



Reklamacije se lahko rešujejo preko pošte, elektronske pošte, preko trgovine ali preko
pooblaščenega monterja.



Če montaže ne izvede pooblaščen monter, se reklamacije na montažo ne priznajo. Prav tako
se ne priznajo garancijski pogoji, ki so vezani na strokovno montažo.



Pri nepravilni uporabi izdelka reklamacij ne priznamo.



Poškodbe elementov, ki so nastale kot posledica daljše časovne izpostavljenosti vlagi in/ali
svetlobi in/ali previsoki temperaturi, niso del reklamacijskih postopkov. Reklamacija se ne
prizna.
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