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Vážený zákazník  

 

Nakoľko spolo čnos ť Lindab a.s. vyrába všetky výrobky priamo na zákazk u a
aj sklad, boli sme nútený zavies
zvýšenie nákladov.  

 

Poplatky sú nasledovné:  

            

Strešné okno            
Lemovanie a montážne doplnky  nie je možné vráti
Doplnky (roletky, žalúzie)            

Krytiny a trapézy  

Klampiarske doplnky  
- hrebenáč škridlový 
- čelo hrebenáča, ukonč
- sneholap - korunkový 

Klampiarske doplnky, ktoré nie sú spomenuté vyššie, nie je možné vráti

Tovar 
- bežne dostupný tovar, ktorý je na skladoch našej spolo

objednávaný na zákazku 10% hodnoty vráteného tovaru
- tovar objednávaný mimoriadne

Odkvapový systém 
- 10% hodnoty vráteného tovaru

Dané storno poplatky zahŕň
s administratívnymi úkonmi.  

Vrátený tovar musí by ť nepoškodený
ochranná fólia.  Po vrátení tovaru sa vystaví
poplatok. Oba doklady s minimálnou 7 d

Tovar zakúpeny v našej spolo č

Minimálna výška ú čtovanéh

   

Schválil:  Ing. Slavomír Janík

Dňa:  28.04.2016  

 .......... ....................
         podpis  

lindab  ||||  výrobca strešných, halových, stavebných a ventila

Storno poplatky  

 

ť Lindab a.s. vyrába všetky výrobky priamo na zákazk u a
aj sklad, boli sme nútený zavies ť poplatky za vrátenie tovaru, ktoré pokrývajú ne

          Fakro                        Velux                    

          nie je možné vrátiť     22,- € bez DPH / 1ks     20% z
montážne doplnky  nie je možné vrátiť     16,- € bez DPH / 1ks     

          nie je možné vrátiť     12,- € bez DPH / 1ks     

nie je možné vrátiť 

1,50 €/ks v základnej ponuke farieb spol. Lindab

, ukončovací hrebenáč 
 

Klampiarske doplnky, ktoré nie sú spomenuté vyššie, nie je možné vrátiť: 

ne dostupný tovar, ktorý je na skladoch našej spoločnosti a nie je mimoriadne 
objednávaný na zákazku 10% hodnoty vráteného tovaru 

mimoriadne na zákazku (atypický odkvap, fólie..

ného tovaru 

Dané storno poplatky zahŕňajú náklady spojené s dopravou, náklady na prácu spojenú 
 

ť nepoškodený  a v pôvodnom obale. Z doplnkov nesmie by
Po vrátení tovaru sa vystaví dobropis a zároveň sa vystaví faktúra na storno 

poplatok. Oba doklady s minimálnou 7 dňovou splatnosťou. 

našej spolo čnosti je možé vráti ť do 6 mesiacov od dátumu predaja.

tovanéh o storno poplatku je 20 EUR bez DPH.  

   

Ing. Slavomír Janík  Spracoval:  Ing. Tomáš Geletka

 Dňa: 27.04.2016

....................   ...............
          podpis

výrobca strešných, halových, stavebných a ventila čných systémov  

 Lindab a.s. vyrába všetky výrobky priamo na zákazk u a rovnako funguje 
 poplatky za vrátenie tovaru, ktoré pokrývajú ne čakané 

                   Roto 

€ bez DPH / 1ks     20% z predajnej ceny 
€ bez DPH / 1ks     nie je možné vrátiť 
€ bez DPH / 1ks     nie je možné vrátiť 

€/ks v základnej ponuke farieb spol. Lindab  

 

čnosti a nie je mimoriadne 

(atypický odkvap, fólie..) nie je možné vrátiť. 

dopravou, náklady na prácu spojenú 

doplnkov nesmie by ť strhnutá 
ň sa vystaví faktúra na storno 

 do 6 mesiacov od dátumu predaja.  

Ing. Tomáš Geletka 

27.04.2016 

.............................. 
podpis 


