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Základníí informacce
Vážený zákaazníku, zaslán
ním objednávvky potvrzujete souhlas s těmito obcchodními pod
dmínkami.

Způsob o bjednáníí
Zboží lze objednat prostřednictvvím e‐mailu
u na adrese objednavvky@iptsyste
em.cz nebo
o
telefonicky na
n čísle 774 453
4 687.
Při objednávvce je nutné zadat následdující údaje: číslo objednávaného zbboží (nalezne
ete v detailu
u
výrobku), po
ožadovaný počet kusů, m
místo, datum doručení a kontakt
k
na ppřebírající oso
obu.
V případě, že nebude up
přesněn požaadavek na daatum doruče
ení, bude zbooží expedová
áno nejbližšíí
možný praco
ovní den.
Objednávka podaná pro
ostřednictvím
m elektroniccké pošty bu
ude do 24 hhodin potvrzzena a budee
zaslána ceno
ová kalkulacce na dodávvku materiálů
ů vč. případných nákladdů na dopravu do místaa
určení a příp
padných poskytnutých sleev (viz níže).
Součástí dodavatelem potvrzené oobjednávky bude i poskkytnutí inforrmací o možném místu
u
případného odběru materiálů objednnatelem.
Z tohoto důvvodu Vás pro
osíme o zadáávání platné a používané e‐mailové aadresy.

Stornová
ání objedn
návky
Zákazníci mo
ohou objedn
návku stornoovat do 24 hodin
h
od objjednání, v přřípadě, že bu
ude zboží jižž
expedováno
o, je zákazníkk povinen zapplatit dopravvu na místo doručení a zzpět. Storno objednávkyy
se provádí výhradně
v
telefonicky na čísle 774 453 687.

IPT syste
em s.r.o.
Jivenskáá 1273/1
140 00 Praha 4 – Nusle

tel.: (++420) 774 453 687
email:: info@iptsystem.cz
http:///www.iptsystem.cz

IČ: 241376
634
DIČ: CZ241
137634
Fio banka a.s.,
a
Praha 5
č.ú. 2100162364/2010

Způsob p latby
1. Dobírka ‐ platíte při přřevzetí zásilkky u přepravce
2. Zálohovou fakturou ‐ do 24 hodinn po přijetí objednávky
o
Vám
V bude naa Vaši e‐mailovou adresu
u
zaslána zálohová faktura
a se všemi pootřebnými úd
daji.
3. Fakturou – během třří dnů po exxpedici Vám zašleme fakturu se spl atností 7‐14
4 dnů (tento
o
způsob platb
by platí jen pro
p stálé zákaazníky, přípaadně po indivviduální dohoodě)

Termín dodání
d
V případě, že
ž je zboží skladem, jssou doručovvací dny po
ondělí, středda a pátek, přičemž jee
zapotřebí zaaslat objedná
ávku nejmén ě dva pracovvní dny před očekávaným
m doručením
m, aby mohlaa
být včas zajišštěna přepra
ava smluvním
m dopravcem
m.
Ve zvláštních
h případech lze termín d odání sjednaat individuáln
ně.

Náklady na manip
pulaci a d
dopravu
Při objednávvce vyšší ne
ež 50.000Kč (bez DPH) je dopravné a manipulacce na místo určení (ČR))
zdarma.
Variantě lze řešit po doh
hodě o delší sspolupráci.

Způsob dodání
d
Objednávky jsou zasílány pro střednictvím
m přepravn
ních společčností ane
ebo vlastníí
dopravou převzetím
p
od
dpovědnou osobou obje
ednatele. Na
aprostá větššina zásilek je
j doručenaa
určeným přííjemcům me
ezi 9:00 a 144:00 hodin. K rozvozu jsou používánna vozidla s nosností od
d
0,5 do 3 tun.
Po domluvě je možný ossobní odběr ppřímo ve výrrobně anebo v místech sm
odejců.
mluvních pro

Poskytovvané slevy
y
Slevy na dod
dané materiá
ály jsou poskkytovány kum
mulativně:
(ceny jsou bez DPH)
Při jednorázovém odběru nad 20.0000, 00 Kč

5%
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Při jednorázovém odběru nad 50.0000, 00 Kč

9%

Při jednorázovém odběru nad 100.0000, 00 Kč

12 %

Při jednorázovém odběru nad 200.0000, 00 Kč

18 %

Při platbě záálohovou fakkturou

5%

Další slevy a případné úp
pravy v sazbáách lze sjedn
nat individuálně.
Prodejcům stavebních
s
materiálů
m
je základní sleva poskytovvána ve výši 7 %. Staveb
bním firmám
m
poskytujemee slevu ve výýši 5 %. Součeet všech množstevních a zákaznickýcch slev je nan
nejvýš 18 %.
Poskytovanéé slevy se vzttahují pouze na IPT tvaro
ovky a ukončující lišty.

Konzulta
ační a porradenská činnost
Konzultační a poradenská činnost j e poskytováána telefoniccky nebo v m
místě stavbyy. Při osobníí
m
stavbyy se cena konnzultační a poradenské
p
činnosti řídí dle platného ceníku vč..
návštěvě v místě
cestovních náhrad.
n
V příípadě objednnávky zboží je konzultačn
ní a poradensská činnost poskytována
p
a
zdarma. Přeedchází‐li kon
nzultace objeednávku, bu
ude konečná cena objednnávky snížen
na o cenu zaa
konzultace formou
f
slevyy.

Reklamacce
Fyzické pošškození zásillky přepravoou reklamujte při převvzetí aneboo odmítněte zásilku od
d
dopravce přijmout.
Před reklamací vady výro
obku nás infoormujte na info@iptsystem.cz.
Reklamační řízení je zahá
ájeno převzeetím vadné věci
v od přeprravce.
Reklamace bude
b
vyřízena v zákonné lhůtě 30ti dnů.

Ochrana osobních
h údajů
Vaše osobníí údaje budo
ou zpracovánny v souladu
u se zákonem
m 101/20000Sb. o ochraně osobních
h
údajů v plattném znění. Zavazujemee se k ochraaně osobních
h údajů zaslaaných zákazzníkem. Tyto
o
údaje nebud
dou poskytnu
uty třetím ossobám. Údaje žádané přii registraci sllouží výhradně k vyřízeníí
objednávky a ke komuniikaci se zákazzníkem.
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Pro záka zníky ze zahraničí
z
í
Objednávky s doručovaccí adresou v zahraničí bu
udou řešeny individuálněě, dopravné se odvíjí od
d
příslušných tarifů
t
meziná
árodní přeprravy a je účto
ováno vždy do
d výše objeddnávky 100.0
000,00 Kč.

V Praze, 2. leedna 2015
Ing. Jan Kočíí
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