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Postup pri objednávke cez internet
Upozornenie pre všetky firmy : nie sme platcami DPH.
V kroku 1
- Vyberte dĺžku vstavanej skrine podľa dĺžky priestoru, do ktorého ju chcete umiestniť. napr.
skriňu v dĺžke 340cm si vyberiete v rozmerovom rozpätí 320-360 cm. Cena je rovnaká pri
všetkých dĺžkach skríň v uvedenom rozpätí ako pri dĺžke 320 cm tak aj pri dĺžke 360cm.
- Následne vyberte typ a farbu korpusu podľa vašich predstáv
- Zobrazená cena je so základným typom dverí. Dvere si môžete zmeniť v kroku 2
- Požadované zmeny v rozložení korpusu, alebo dverí(viac políc, menej políc, viac zásuviek,
iný odtieň drevotriesky, iné umiestnenie skla alebo zrkadla...) uveďte v kroku 3 v časti Vaša
správa
V kroku 2
- Vyberte kombináciu dverí z našej ponuky (farba dverí je totožná s farbou korpusu), vyberte
farbu a typ rámu dverí (lištovanie dverí +vrchná a spodná koľajnica)
- Ak máte vytvorenú kombináciu korpusu a dverí vstavanej skrine podľa Vašich predstáv,
tak vyplňte objednávkový formulár v kroku 3.
- Ak sa miesto montáže nachádza v rámci pokrytia, cena je konečná so zameraním,
montážou, +doprava podľa cenníka. V prípade, že miesto montáže sa nachádza mimo
pokrytia kontaktujte nás.
V kroku 3
- Vyplňte objednávkový formulár a odošlite objednávku
- Po odoslaní objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme si termín
zamerania vstavanej skrine
- Po odsúhlasení návrhu sa spíše záväzná objednávka, v ktorej sa upresní termín dodania a
montáže. Pri zameraní sa uhradí záloha vo výške 50% hodnoty zákazky. Po uhradení zálohy
sa začína na Vašej zákazke pracovať vo výrobe.
- 3 dni pred montážou budete telefonicky kontaktovaný, aby sa dohodol dátum a čas
montáže
- Záruka na výrobok od spoločnosti Lamino s.r.o. je 24 mesiacov na korpus, 5 rokov na dvere
a kovanie za podmienok riadneho užívania diela.
- Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis

Tešíme sa na spoluprácu

