Všobecné podmínky dodávek zboží a truhlářských výrobků
provozu Vyškov
I.
Dodací podmínky a materiály
a) Dodávky zboží budou prodávajícím realizovány pouze na základě písemné
objednávky (poštou nebo elektronicky na adresách: vladan.strnad@potrusil.cz a
lada.joskova@potrusil.cz
b) Na vyžádání se prodávající zavazuje potvrdit objednávku (elektronicky) do 2
pracovních dní. Potvrzení bude obsahovat předběžný termín zhotovení.
c) Termíny expedice zakázek se stanovují podle použitých materiálů.
Dodací lhůty kuchyní:
-

provedení LKD (laminovaná konstrukční deska) dle vyvzorovaných dekorů
4-5 týdnů
provedení termofólie – 5-6 týdnů
provedení lak mat – 6-7 týdnů
provedení lak lesk – 7-8 týdnů
provedení dýha, masiv – 6-8 týdnů

Dodací lhůty a termíny atypických výrobků:
Dodací lhůta bude stanovena vedoucím provozu Vyškov v závislosti na náročnosti
výrobků, dostupnosti zvoleného materiálu a momentálnímu vytížení výrobní
kapacity.Termín zakázky začíná běžet v den doručení objednávky na provozovnu
Vyškov. Objednávka musí být kompletní bez nejasností, přesně a zřetelně
formulovaná, při pozdějším zásadním doplnění objednávky bude termín zakázky
přiměřeně oddálen. Na reklamace plynoucí z nepřesné nebo neúplné objednávky
nebude brán zřetel.
Materiály:
Každý obchodník je vybaven sadou vzorkovníků materiálů, které by měly být skladem
u našich dodavatelů, platný vzorkovník musí mít výrobou vystavený štítek
s popisem, dobou platnosti a odpovídající cenovou hladinou ( sk.1-8) . Platnost
jednotlivých vzorkovníků bude možné ověřit na webu výrobce, případně v kanceláři
TPV Vyškov.U všech „ostatních“ neoznačených materiálů vyskytujících se ve
vzorkovnících, případně u dalších, které jsou pro naši výrobu tzv. atypické, je nutné
konzultovat dostupnost a cenu a také zařazení hotového výrobku do správné cenové
hladiny.

Seznam platných vzorkovníků (aktuální platnost ověřit na www.potrusil.cz)
Vzorkovník skladových prac.desek – Kili
Vzorkovník skladových lamin. desek – Kili
Vzorkovník TREND KOLEKCE (pracovní desky a velkoplošné materiály) - JAF-Holz
Vzorkovník dýhovaných povrchů - dýhy STANDARD
Vzorkovníky a katalog firmy Trachea
Vzorkovník profilů AL-Silentis
d) Není-li možno dodržet smluvenou dodací lhůtu pro nepředvídatelné či prodávajícím
neovlivnitelné okolnosti vyšší moci, např. přírodní katastrofu, válku, výpadek dodávky
energie, stávku apod., prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou trvají překážky
bránící prodávajícímu ve splnění závazku.
II.
Kupní cena
Obecně platí, že kupní cena dodávaného zboží je stanovena cenovou kalkulací
pracovníků firmy Potrusil – provoz Vyškov
a. Ceny kuchyňských typizovaných výrobků
- ceny typových výrobků jsou uvedeny ve velkoobchodním ceníku (Katalog
modulů a doplňků), který je k dispozici v elektronické podobě na webu, a
v tištěné pak na vyžádání u obchodního zástupce.
b. Ceny atypických výrobků (kuchyňských i ostatních):
- u kuchyňských atypů, které jsou odvozeny od typizovaných výrobků se cena
počítá pomocí koeficientů (viz. tabulka v ceníku doplňků)
- u ostatních atypů je cena stanovena individuální kalkulací
IV.
Reklamace
a) Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem firmy Potrusil
¨

S podmínkami byl seznámen dne:

……………………………..
kupující

…………………………….
prodávající

