PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SCHIEDEL
1. Zajištění přepravy balených kompletních komínových systémů ze skladu dodavatele na sklad odběratele bude za níže uvedených podmínek:
Sazby přepravného :
1 ks

jednoprůduchový komín

850,- Kč bez DPH

2 ks

jednoprůduchový komín

1 000,- Kč bez DPH

3 ks

jednoprůduchový komín

1 400,- Kč bez DPH

1 ks

dvouprůduchový komín

1 200,- Kč bez DPH

1 ks

komínový plášť z vláknitého betonu, nerezový nástavec

500,- Kč bez DPH

1 pal

nekompletní komín, komponenty

960,- Kč bez DPH

1 pal

příslušenství

500,- Kč bez DPH při objednání kompletního systémového komínu

2. Zajištění přepravy balených kompletních komínových systémů ze skladu dodavatele na určené místo mimo sklad odběratele bude za níže
uvedených podmínek:
Sazby přepravného :
1 ks

jednoprůduchový komín

1 400,- Kč bez DPH

2 ks

jednoprůduchový komín

1 600,- Kč bez DPH

3 ks

jednoprůduchový komín

3 000,- Kč bez DPH

1 ks

dvouprůduchový komín

1 600,- Kč bez DPH

1 ks

komínový plášť z vláknitého betonu, nerezový nástavec

500,- Kč bez DPH

1 pal

nekompletní komín, komponenty

960,- Kč bez DPH

Odběratel uvede do objednávky v obou případech přesnou adresu dodání v podobě:
ULICE, Č.P.
PSČ, MĚSTO
KONTAKTNÍ OSOBA
TEL. ČÍSLO
Bez těchto údajů bohužel není možné objednávku zpracovat.

Dodavatel / dopravce si vyhrazuje právo nedodat komíny na místo dodání v těchto případech:
a)
b)
c)
d)

sjízdnost přístupových komunikací znemožnila bezpečný příjezd vozidla dopravce
podmínky místa dodání nebo jeho blízkého okolí znemožnily bezproblémové a rychlé složení
nebylo možné zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží dodavatele
nebylo možné věrohodně ověřit totožnost osoby oprávněnou k převzetí zboží dodavatele

V těchto případech budou komíny přepraveny na sklad dodavatele a náklady za marnou jízdu přeúčtovány odběrateli. Vícenáklady za marnou
jízdu budou odběrateli účtovány i za zrušení potvrzení zákazky v termínu kratším než dva pracovní dny před termínem dodání.
Další případné vícenáklady budou přeúčtovány na vrub odběratele.

Dodavatel uvede do potvrzení prodejní zakázky termín dodání zboží na předem určené místo. Odběratel tuto informaci předá kontaktní osobě. Dodavatel
se zavazuje zajistit odběrateli přepravu do 5-ti pracovních dnů od potvrzení/zaplacení prodejní zakázky.
Při dodávce produktů Schiedel na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, nelze zasílat prázdné palety zpět po dopravci
na náklady Prodávajícího.
Případnou výměnu již odebraného zboží lze provést pouze po předchozím schválení příslušným obchodním zástupcem. V případě schválení je nutné zaslat na Zákaznický servis číslo dokladu,
na kterém bylo zboží účtováno a zaslat novou objednávku. Po potvrzení vratky a objednávky Zákaznickým servisem / Expedicí je možné zboží vyměnit. Vrácené zboží musí být neporušené.

