EKODOMOV o. s., V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6,
kontakty – prodej:
mobil: 734 381 909, fax: 910 256 150
www.ekonakup.cz, email: objednavky@ekodomov.cz
kontakty – výroba a instalace:
tel.: 234 697 402, mobil: 739 304 162 / 739 403 049
email: martin.timko@ekodomov.cz

Instalační řád stavby masivních dřevěných kompostérů
Zde je pár bodů /podmínek, které považujeme za důležité před tím
než k Vám přijedeme:
1.
Jakmile si objednáte nebo zakoupíte tento produkt (vždy
včetně instalace), budeme Vás mailem / telefonicky kontaktovat a
navrhneme nejbližší možný termín pro stavbu. Obvyklá doba
instalace po objednávce je 1 - 3 týdny.
2.
Většinou práce provádíme ve všední den, začínáme ráno a trvá
nám to cca 6 – 9 hodin. Záleží hodně na úpravě terénu a půdního
profilu.
3.
Prosíme z Vaší strany o maximální přípravu parcely, na které
budete chtít kompostér postavit. Provádíme jenom instalaci
výrobku, terénní úpravy jsou v režii zákazníka.
4.
Pro adekvátní manipulaci se dřevem je dobré zachovat
na zahradě přiměřený přístup z každé strany. Budeme stloukat prkna
na místě, je dobré mít tedy k tomu dostatečný prostor.
5.
K instalaci budeme potřebovat přípojku na 220V.
6.
Dopravu k Vám a zpátky účtujeme zvlášť, sazba je 10 Kč
na 1km bez DPH. Vycházíme z nejkratší trasy dle výpočtu na
www.mapy.cz.
7.
Pracujeme za příjemného počasí. Pokud ráno v domluvený den
instalace prší nebo je předpověď počasí na daný den nepříznivá,
práci nezahajujeme a kontaktujeme Vás s nabídkou nejbližšího
možného termínu.
8.
Preferujeme platbu v hotovosti až po instalaci, kdy zákazník
vidí reálný výsledek. Platbu lze provést i bankovním převodem,
v takovém případě ji považujeme jako zálohu a zbytek Vám
doúčtujeme.
Děkujeme, že jste se seznámili s uvedenými podmínkami.
Instalační řád je součástí Obchodních podmínek.
Svou objednávkou stvrzujete přečtení tohoto řádu a odsouhlasení
všech podmínek.

Na výrobu a instalaci se těší
pracovní tým Ekodomova

