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Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 % (pro plátce), pro neplátce možno fakturovat ceny uvedené výše jako konečné. V případě druhé varianty, nutno
konzultovat v předstihu, před fakturací.
Splatnost faktury je 14 dní, není-li dohodnuto jinak. Pro rezervaci vystavujeme zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkové částky. Při zrušení objednávky po
zadání již závazné objednávky vystavujeme stornopoplatek ve výši 30% z celkové částky. Uhrazená zálohová faktura v termínu splatnosti je podmínkou realizace.
Požadavek na změny ve fakturaci (textace, apod. oproti standardnímu výčtu podle objednávky, datum, fakturační údaje, atp.) až po provedené fakturaci, je
zpoplatněn částkou 200,- Kč bez DPH. Jsme vstřícní pokud požadavek nahlásíte v průběhu objednávky, obecně vzato před fakturací (před instalaci), u zálohových
faktur - před vystavením.
Objednávkou objednatel akceptuje obchodní podmínky.
Při instalacích předpokládáme možný příjezd na místo dodávkou s vlekem, či nákladním autem vzhledem k velikosti instalovaného zařízení. Pokud není možný
příjezd až na místo je objednávající povinen tuto skutečnost s dostatečným předstihem nahlásit, prokonzultovat. Za vzdálenou instalaci příplatek 10 - 20 % z ceny
zařízení podle vzdálenosti.
Při instalaci, deinstalaci mohou vzniknout nepředpokládané vícenáklady ve výši až 5 %. Je zakázáno uvnitř našich stanů, či v jejich bezprostřední blízkosti
grilovat, udit, či využívat podobné kulinářské zařízení, také je zákazáno v blízkosti dělat ohňostroj. Plachty po těchto aktivitách jsou poškozeny nenávratným
způsobem.
Za škody vzniklé na našem majetku během pronájmu zodpovídá objednatel.
Termín instalace a deinstalace, dobu stavby a bourání, určuje dodavatel (Radomír Štefek) podle svého harmonogramu tak, aby bylo vše včas připraveno, pokud
není dohodnuto jinak.
Za opožděný příjezd na místo instalace, který dodavatel neovlivní, jež je způsoben neočekávanou dopravní překážkou (náhlou uzavírkou), nenese dodavatel
zodpovědnost. Není-li na místě po nahlášeném času příjezdu osoba, která je pověřena předáním informace ke stavbě (není-li již dohodnuto vše předem), je po
půlhodině čekání účtován poplatek za čekací dobu montážníků 200,- Kč bez DPH/ osobu / za každou započatou půlhodinu.
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