Dodatok k cenovej ponuke a k záväznej objednávke

Akceptovaním cenovej ponuky resp. záväznej objednávky súhlasíte s nasledovanými dodatkami:
1.

Všeobecné ustanovenia cenovej ponuky

Cenová ponuka sa vypracováva na základe fyzického preskúmania jednotlivých dielov.

Cenová ponuka zahŕňa konečnú kalkulácia na jednotlivé diely.

Cenová ponuka je posielaná e-mailom na Vašu aktuálnu e-mailovú adresu. Na vyžiadanie je možné zaslať
cenovú ponuku aj poštou.

Súčasťou cenovej ponuky je príloha s fotografiami jednotlivých dielov, na ktoré sa cenová ponuka vzťahuje.

Časový rozsah vypracovania cenovej ponuky je cca. 1 - 3 týždne odo dňa prebratia dielov.

Cenová ponuka nie je záväzná.

2.

Všeobecné ustanovenia záväznej objednávky

Objednávka sa stáva záväznou odsúhlasením cenovej ponuky.

Odsúhlasením objednávky sa ďalej zaväzujete, že si svoje diely vyzdvihnete maximálne do 4 týždňov od
oznámenia o dokončení Vašej zákazky. Ak tak neurobíte platí bod č.5 Penále a pokuty.

Dodacia lehota je stanovená na 3 mesiace odo dňa odsúhlasenia objednávky ak sa inak nedohodne.

3.

Prednostné vybavenie záväznej objednávky

Uprednostnenie objednávky je možné zrealizovať po dohode s vedúcim expedície.

Urgentné vybavenie uprednostnenej objednávky je spoplatnené sumou vo výške 10-50% z celkovej sumy.

Po vzájomnej dohode bude vaša zákazka vybavená prednostne.

4.

Doručenie a doprava

Osobné vyzdvihnutie - na adrese M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o., Dyčka 228 v pracovných dňoch od 7:00
do 16:00 a v sobotu od 7:00 do 11:00. Vyzdvihnutie mimo pracovnej doby je možné v prípade dohody
s kompetentným zamestnancom.

Osobné doručenie - po dohode s vedúcim expedície.

5.

Penále a pokuty

Každý týždeň po uplynutí doby určenej na vyzdvihnutie, sa navyšuje cena o 10 % z celkovej sumy až do prevzatia
dielov. Pri presiahnutí 12 týždňov prepadajú diely v prospech spoločnosti.

6.

Škody vzniknuté počas dopravy
•
Pošta - poštovné a balné si hradí zákazník.

M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o nezodpovedá za škody vzniknuté počas dopravy k Vám .

7.

Záruka

Na chrómované diely poskytujeme 12 mesačnú záruku na chyby vzniknuté pri chrómovaní. V tomto prípade slúži
faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Ďakujeme za spoluprácu, vážime si Váš záujem o naše služby, veríme že sa k nám radi znova vrátite a o svoju
spokojnosť sa podelíte so známymi, a svoju prípadnú nespokojnosť budete riešiť s nami.
S úctou a želaním úspešného dokončenia Vášho veterána ostáva
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