ABC Magnet s.r.o.
Ve Žlíbku 1800
193 00 PRAHA 9 – H.Počernice

Obchodní podmínky
platné od: 4.4.2017
Forma objednávky
Každá objednávka musí mít písemnou formu s těmito náležitostmi:
· přesný název nebo jméno, adresa (shodně s obchodním rejstříkem)
· adresa doručení, je-li odlišná
· IČ a DIČ, je-li přiděleno
· označení a množství objednávaného zboží
Akceptujeme objednávku zaslané poštou, faxem nebo e-mailem
Ceny zboží
Ceny jsou uváděny bez DPH, ze závodu Praha 9 - H.Počernice, PSČ 193 00.
Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění.
Balení a přeprava
Dodavatel zajišťuje vhodné přepravní balení výrobků. Zásilky jsou zasílány přepravní službou
s doručením na adresu zákazníka.
Dovoluje-li to povaha zboží, může být rozděleno na několik zásilek.
Dodací lhůty
Zboží skladem je expedováno do 5 pracovních dnů ode dne doručení řádné a úplné
objednávky dodavateli (případně ode dne obdržení zálohové platby).
U zboží, které není skladem, oznámí dodavatel zákazníkovi do 3 dnů pravděpodobný termín
dodání.
Ceny přepravného
Do 15 kg ……………. 135,- Kč bez DPH
Do 30 kg ……………. 165,- Kč - “ Nad 30 kg …………….dle ceníku dopravní firmy

Sazby na Slovensko
360,- Kč
520,- Kč

Platební podmínky
Cena zboží a přepravného se platí formou dobírky, pokud není předem dohodnut jiný způsob
platby.
Zásilky do zahraničí se platí zálohovou fakturou.
Maloobchodní prodej
Magnety a ostatní výrobky je možno nakupovat také osobně v maloobchodní prodejně
v Praze 9 – Horních Počernicích, Ve Žlíbku 1800, hala B10. Písemná objednávka není
požadována.
Otevírací doba je 8,00 - 11,30 hod, 12,00 - 14,30 hod.
Ceny se řídí platným ceníkem. Platba je v hotovosti proti výdeji zboží.

Vrácení zboží
Nevyhovující zboží lze vrátit za těchto podmínek:
Pokud se jedná o osobní nákup za hotové, je lhůta pro vrácení zboží 3 pracovní dny bez
srážky.
U zásilek doručovaných přepravní společností je lhůta 10 prac. dnů ode dne doručení. Z
celkové dobírkové částky se nevrací dopravné a 20 Kč poplatek za zaslání dobropisu a částky
na účet zákazníka.
Pdmínkou je bezvadný stav vraceného zboží.

