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OBCHODNÍ PODMÍNKY – PALIČKOVANÉ KRAJKY
Platné od 1.1. 2016

1. Objednání krajek:
1.1. ze skladových zásob - jakékoli množství (minimální odběr 30 m/vzor)
1.2. zakázky k výrobě
1.2.1. stávající vzory z výrobního katalogu - 500 m minimální množství
1.2.2. nové vzory - individuálně dle dodané předlohy nebo vlastního návrhu
1.2.3. barevná provedení vzorů (viz. barevnice) a kombinací barev z výrobního katalogu individuálně
po dohodě
1.2.4. nové barvy krajek na zakázku dle individuálních podmínek

2. Způsob balení krajek:
2.1. standartní
2.1.1. krajky jsou navinuté na papírových kartonech, délka návinu je 30 m
2.1.2. vše je zataveno do průhledné ochranné fólie, každý kus je opatřen popisným štítkem (číslo
vzoru, barva, šířka, délka, materiál, symboly údržby, čárový kód EAN13)
2.2. na zakázku
2.2.1. na cívky, případně jiný způsob dle požadavků zákazníka
2.2.2. jiné množství v návinu než standardní - individuální cena po dohodě

3. Expedice:
3.1. v kartonových krabicích, podle velikosti a váhy je volena vhodná ochrana zboží
3.2. balné neúčtujeme
3.3. expedujeme denně
3.4. dopravu zboží na místo určení hradí kupující

4. Způsob dodání:
4.1. osobní odběr
4.2. poštou
4.3. přepravní společností (PPL, DHL, GEFCO)
4.4. jinou formou dle zadání zákazníka

5. Dodací lhůty:
5.1. termín a způsob dodání potvrdíme po obdržení objednávky

6. Platební podmínky:
6.1. v hotovosti při převzetí zboží ve skladu TOPAK spol. s r.o.
6.2. dobírkou
6.3. platba předem na základě zálohové nebo proforma faktury
6.4. stálým zákazníkům se splatností faktury 14 dnů
6.5. při nestandartní výrobě na zakázku požadujeme úhradu zálohy výroby

7. Množstevní slevy:
7.1. při jednorázové objednávce více vzorů krajek v celkovém množství 1000 m – sleva 2%
7.2. při jednorázové objednávce více vzorů krajek v celkovém množství 3000 m – sleva 3%

8. Materiály:
8.1. krajky vyrábíme ze 100% bavlny na paličkovacích strojích
8.2. ostatní materiály – lurex, len, viskóza, polyester, hedvábí, zpracováváme na základ ě požadavků
zákazníka
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