Cena a způsob doručení
Zboží prodáváme jen s montáží, dle předem stanovéné ceny, objednávky a rozpočtu.
Zboží je vždy uvedeno bez ceny za montáž, ale včetně skrytých poplatků, recyklačního a DPH.
Zboží zatím neprodáváme samostatně, bez montáže, nejsme běžný eshop a neposíláme zboží poštou.
Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.
Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
V případě, kdy kupující provede úhradu zálohy, objednávku díla, se způsob doručení, montáže realizuje dle
specifikací objednávky. Pokud prodávající posléze není schopen zajistit dodání boží, vrátí prodávající neprodleně
plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném
způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Hotově při převzetí zboží:
•

na kontaktním místě ul. Lipová 248/24, Hať- po telefonické domluvě. (bez poplatku)

•

nebo na adrese místa podnikání ul. Kranichova 933/20, Ostrava- po telefonické domluvě. (bez poplatku)

Převodem na účet provozovatele (předem), číslo účtu: 2000384306/2010. (bez poplatku)
Na fakturu dle individuální nabídky a objednávky.
Platbu kryptoměnou Bitcoin – Akceptujeme i platby virtuální měnou Bitcoin do naši virtuální peněženky číslo
1JefGkxwpjp2SECZo7SVLhyo6aXSaqYEHs
, s které si převedem BTC na české koruny.
Akceptujeme dle domluvy i platby kryptoměnami Litecoin i jinými altcoiny. Jedná se o individuální zbůsob
úhrady faktury, který se upřesní domluvou, nebo tel. hovorem.
Pokud bude Kupující z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené
zboží, či služby, může být kupní cena vrácena pouze v českých korunách uvedených na faktuře a
to výhradně ve výši uvedené na faktuře.
Další informace na http://www.hopsematam.cz/bitcoinovy-elektrikar-btc-platba-vklad-vyber-elektroinstalaceostrava.html

V případě jakéhokoli telefonického kontaktování kupujicího s prodávajícím je cena hovoru stanovena podle
ceníku hovoru daného operátora.

Dodací lhůta a podmínky dodání
Individuálně dle specifikací objednávky.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Dodávka zboží jen včetně montáže, dle individuální cenové nabídky.

