ASKMT
www.askmt.com

Address:

Phone:

E-Mail:

IČO:

ASKMT

(00420) 476 700 494

info@askmt.com

71859101

436 01 Litvínov

Fax:

Web:

DIČ:

Czech Republic

(00420) 226 015 127

www.askmt.com

CZ8103032762

Business Centre Litvínov

Obchodní a dodací podmínky

Cenové nabídky
Veškeré cenové nabídky jsou nezávazné.
Platnost cenové nabídky je 30 dní od data vystavení.
Dodací termín
Dodací termíny budou dodrženy dle nejlepšího vědomí, v závislosti na okolních faktorech.
Termín dodání se stává závazným, pokud jsou námi dané podmínky potvrzeny.
Nároky na odškodnění z důvodu zpoždění dodávky jsou vyloučené.
Nárok na odškodnění vzniká pouze v případě naší hrubé nedbalosti, nebo velkému zpoždění dodávky.
Zboží zůstává majetkem firmy ASKMT, až do uhrazení plné ceny faktury.
Ceny
Cena dopravy je účtována v době dodávky.
Ceny jsou kalkulovány z místa výroby včetně balení.
Cena balení je stanovena pevnou částkou:
Zboží v hodnotě do 100,00 EUR účtujeme 5,00 EUR
Zboží v hodnotě od 100,00 EUR do 500,00 EUR účtujeme 7,50 EUR
Zboží v hodnotě od 500,00 EUR účtujeme 10,00 EUR
Platba
Datum splatnosti vystavených daňových dokladů je 14 dní od data zdanitelného plnění,
pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak.
Při překročení splatnosti vystavených daňových dokladů, jsme Vám oprávněni účtovat 0,05% za každý den prodlení.
Platební lhůta je součástí našeho propočtu, abychom byli schopni vytvořit co nejatraktivnější ceny.
Realizace
Vyhrazujeme si možnost technických změn v průběhu výroby.
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Obchodní a dodací podmínky

Záruka na komponenty
ASKMT poskytuje záruku na dodané produkty dle obchodního zákoníku,
pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak.
Vrácení zakázky
Vrácení zakázky je možné pouze na základě společné dohody.

Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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