
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- platnost ceníku je od 1.9.2020
- ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH (vyjma cen koupelnových doplňků NIMCO, 
   které jsou uvedeny s DPH)
- dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen po celou dobu platnosti tohoto ceníku
- společnost GEOS AGT s.r.o. je plátcem DPH
- při opožděném zaplacení kupní ceny je kupující povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve 
  výši 0,5% z dlužné kupní ceny za každý den prodlení spolu se zaplacením kupní ceny, 
  pokuta je splatná následující den po dni, kdy byla splatná kupní cena
- při dohodnutém vrácení zboží kupujícím z důvodů nezaviněných prodávajícím bude     
  kupujícímu odečteno 10% z hodnoty vráceného zboží jako manipulační poplatek

    
SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
- pro registrované partnery lze pro dané obchodní komodity a skupiny zboží individuálně 
  sjednat smluvní slevu
- platba předem, v hotovosti nebo expres platba (převodem do 5-ti dnů) 
  je zvýhodněna dodatečnou slevou ve výši 4 %
- v případě objednání zboží na e-shopu bude poskytnuta dodatečná sleva 2%

DODACÍ PODMÍNKY
- závazné objednávky přijímáme z e-shopu, e-mailem, faxem, poštou nebo osobně
- budou přijaty objednávky, ve kterých budou použity objednávací kódy zboží dle platného ceníku
- individuálně lze sjednat automatické zasílání daňového dokladu (faktury) i e-mailem ihned po 
   jeho vystavení 
- zboží bude dodáno na náklady dodavatele přesahuje-li cena objednaného zboží 
   částku 5 000,- Kč bez DPH
- pokud cena zboží nepřesáhne částku 5 000,- Kč bez DPH bude spolu se zbožím účtováno 
   objednávajícímu dopravné ve výši 120,- Kč bez DPH za každý balík do 31 kg
- v případě zaslání zboží na dobírku bude objednávajícímu účtován poplatek 40,- Kč bez DPH
- v týž den lze expedovat pouze objednávky došlé do 14:00 hodin

OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ
- veškeré potřebné materiály jako jsou : Záruční list 
                                                            Návod k použití
                                                            Prohlášení o shodě na výrobky      
                                                              Reklamační protokol 
                                                              Technický a katalogový list výrobku

jsou dostupné pod odkazem „KE STAŽENÍ“ na www.geosagt.cz     a naleznete je v některých případech 
rovněž v B2B objednávkovém systému přímo u daného výrobku.

- obrázky použité v ceníku jsou pouze ilustrativní a nemusejí se plně shodovat s výrobkem

PROVOZNÍ DOBA VE SPOLEČNOSTI

velkoobchodní sklad Liberec                          Po-Pá     7:30-16:00 

administrativa a kanceláře Liberec                Po-Pá     7:30-12:00      12:30-16:00

vzorková prodejna koupelen Liberec             Po-Pá     9:00-12:00    13:00-17:00 
                                                                      So           9:00-12:00

obchodní kancelář v Olomouci                        Po-Pá     7:30-17:00 
(po předchozí dohodě)   

http://www.geosagt.cz/

