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Číslo objednávky: 2111161901
Ďakujeme za Vašu objednávku.

Vaša objednávka bude spracovaná, potvrdená a následne
expedovaná podľa Vami vybraného typu dopravy. Tovar bude

vyskladnený z centrálneho skladu v Nižnej na Orave. Termín dodania tovaru
je obvykle do 2 pracovných dní pri tovare na sklade. V prípade, že tovar nie je na

sklade plynú tieto lehoty od dodania tovaru na sklad. Tovar na Vami vybranú predajňu
Vám bude expedovaný až po jeho zaplatení online do 7 dní. O vyzdvihnutí tovaru Vás

bude informovat predajňa
O expedovaní tovaru Vás budeme telefonicky informovat 1 deň pred expedovaním
tovaru. Tovar z kategórie Obrazy a Fototapety je posielaný slovenskou
poštou.
V prípade potreby nás kontaktujte v pracovných dňoch, v čase od 8.00 - 16.00 hod na
tel. čísle: 021 40 100 100 pripadne e-mailom: info@kondela.sk .
Objednávka č.: 2111161901 Dátum a čas zaevidovania objednávky: 21.
December 2021 22:20

Ak platba ešte nebola uskutočnená, môžete ju poslat podľa
nasledujúcich informácií: Variabilný symbol faktúry na úhradu:

2111161901 IBAN: SK2302000000002758196958 Konštantný symbol: 0008
Údaje o zákazníkovi: Telefónne číslo: +421 911 274 629 E-mail:
mss***************
Súhlas s obchodnými podmienkami: Áno Súhlas so zaradením do vernostného
programu: Nie Súhlas so zasielaním marketingových informácií: Nie
Tovar poprosim doručiť až po 10.1.2022, nakoľko škola nie je dovtedy v prevádzke. Za
pochopenie vopred ďakujem. Tarová
Platba: Iná forma úhrady - POZOR! Pri platbe na účet nevieme garantovať doručenie
do Vianoc. Tovar odosielame až po spárovaní platby. Doprava: Doprava kuriérom
Na
Celočalúnená pohovka, 3-sed, smaragdová látka, LUANA
0000303463



279 €
1 ks
279 €
sklade
119,90

3D vianočný stromček, zelená, 180 cm, CHRISTMAS TYP 3 0000273526
Na
sklade
119,90 € 1 ks
KT10CJK
-39,89 € 1 ks =39,89
Doprava kuriérom
0 €
1 ks
0€
Iná forma úhrady
0 €
1 ks
0€
CELKOM K ÚHRADE v EUR (s DPH): 359,01 €
všetky ceny sú uvedené s DPH

V dopravnom nie je kalkulovaná vynáška do bytu/domu , túto službu
neposkytujeme.

Pri dodaní tovaru si skontrolujte neporušenost obalu na tovare. Ak je poškodený obal,
napíšte výhradu do dodacieho listu prepravcovi a ihneď skontrolujte aj

samotný tovar či nie je poškodený.
Ak je poškodený aj tovar, napíšte výhradu do dodacieho listu prepravcovi s
uvedením poškodenia obalu aj tovaru, pričom poškodenú zásielku nie ste
povinný prevziať.
Taktiež si skontrolujte balíky označené symbolom sklo alebo krehké či obsah
balíku nebol počas prepravy poškodený!
V prípade reklamácie použite nasledovný online reklamačný formulár.


