Všeobecné obchodné - dodacie podmienky NMC Slovakia,s.r.o.

Objednávky :
•
•
•
•

Objednávky faxom prijímame 24 hodín denne na čísle +421 31 771 3909
Objednávky prostredníctvom e-mailu je možné zaslať na adresu : info@nmc-slovakia.sk,
alebo na adresu ivana.kuzelova@nmc-slovakia.sk - zodpovedá za objednávky a fakturáciu
Objednávky prostredníctvom internetu – tovar si môžete objednať prostredníctvom nášho
E-shopu - www.nmc-slovakia.sk
Objednávky telefonicky prijímame u zavedených zákazníkov od pondelku do piatku v čase od
8:00 do 16:00 hod na tel. číslach +421 31 701 6891, +421 915 468 092

Ceny :
•
•
•

Zmuvným zákazníkom ponúkame individuálne a množstevné zľavy
Vo zvláštnych prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien i mimo pravidelné termíny
O aktuálnosti cien sa môžete informovať u nášho obchodného zástupcu

Spôsob platenia :
•
•
•
•
•

Hotovostná platba - platíte v sídle našej spoločnosti, alebo nášmu pracovníkovi pri osobnom
predávaní tovaru
Platba faktúrou - platíte tovar, ktorý ste obdržali v predošlom období
Dobierka - platíte tovar, ktorý Vám dodá pošta alebo UPS pracovník
Platba kreditnou kartou – je možná pri objednávaní tovaru cez náš internetový obchod
www.nmc-slovakia.sk
Zálohová platba - záloha na neštandardný tovar alebo tovar na objednávku vo výške 30 - 50
% z celkovej sumy

Dodací termín - spôsob dodania :
•
•
•
•

Tovar dodáme najneskôr do 5 pracovných dní (pripadne dohodou)
k vlastnému odvozu v sídle našej spoločnosti
dopraviť prostredníctvom našho zmulvného dopravcu – dľa týždenného rozpisu rozvozu
tovaru
dodať prostredníctvom pošty alebo UPS do 24 hodín (len menšie objemové objednávky)

Minimálna objednávka :
•
•

Limitom pre splnenie minimálnej objednávky a získanie cien vrátane dopravy je čiastka
60,00 € bez DPH
Pri objednávke pod limit účtujeme k objednávke jednorazovú prirážku 9,00 € vrátane DPH
(platí pre nezmluvných zákazníkov)

Záruka, reklamácia, servis :
•
•

Na dodávaný tovar poskytujeme všeobecnú záruku 24 mesiacov odo dňa predaja
vyznačeného na faktúre alebo predajnom doklade
Prípadné reklamácie riešia individuálne naši obchodní zástupcovia, ktorí Vám radi poskytnú i
poradenský servis

Obaly a ekológia :
•
•

Naše obaly a obalové materiály vyhovujú požiadavkám Zákona o obaloch.
Sme členmi systému EKO -KOM (zber, triedenie a recyklácia obalov a obalových materiálov)

