OBCHODNÉ PODMIENKY
AQUA – team Slovakia s.r.o., IČO: 46338225, IČ DPH: SK2023340946
Neresnícka cesta č. 12
960 01 Zvolen
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro,
vložka číslo 20836/S
Banka:
UniCredit Bank
IBAN: SK26 1111 0000 0012 2954 4000
SLSP
IBAN: SK04 0900 0000 0003 0582 0755
Telefón:
+421 45 524 8989
+421 45 532 6950
Fax:
+421 45 536 9200
E-mail:
objednavky@aquateam.sk
aquateam@aquateam.sk

Obchodný zástupca západné Slovensko:
Meno:
Štefan Kukučka
Mobil:
+421 903 54 56 58
E-mail:
stefan.kukucka@aquateam.sk
Obchodný zástupca východné Slovensko:
Meno:
Jozef Varga
Mobil:
+421 903 63 83 73
E-mail:
jozef.varga@aquateam.sk

Katalóg a cenník:
- všetky ceny v katalógu sú základné ceny bez DPH
- zľavy sú riešené individuálne v rabatovom liste, ktorý je súčasťou katalógu
- cenník je platný od 1.4.2019 až do odvolania
- chyby, zmeny v texte, cenách a technickej špecifikácii výrobkov sú vyhradené

Objednávky a doprava:
- objednávky si môžete posielať e-mailom: objednavky@aquateam.sk, faxom: +421 45 536 9200,
nahlásiť telefonicky: +421 45 524 8989 alebo osobne s obchodným zástupcom.
- na objednávkach vždy uvádzajte vaše firemné údaje, kontaktnú osobu, telefón a e-mail,
adresu dodania, pokiaľ je iná ako fakturačná adresa. Je dobré do objednávky vypisovať naše
kódy výrobkov, predídeme tým nesprávnemu zaslaniu tovaru.
- objednávky posielame denne v pracovných dňoch prepravnou službou.
- v prípade, že tovar potrebujete súrne je potrebné poslať objednávku do 13.00 hod., prípadne
do objednávky poznačte, že tovar chcete mať doručený na druhý deň.
- pri objednávke, ktorej konečná suma po zľavách je nižšia ako 65,- € bez DPH, účtujeme
prepravné náklady 4,15 € bez DPH.
- doba splatnosti faktúr je 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- ak si želáte platiť dobierkou alebo zálohovou faktúrou, uplatníme vám zľavu 3% z celkovej
fakturovanej sumy (platí iba pre veľkoobchodných partnerov)
- na akciový tovar a tovar s individuálnymi cenami a zľavami sa 3% zľava nevzťahuje.

Prevzatie tovaru a vybavovanie reklamácií:
- tovar po prevzatí od kuriéra dôkladne prekontrolujte a nezrovnalosti nám bezodkladne nahláste
telefonicky alebo e-malom.
- prípadnú reklamáciu nám nahláste najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia balíka.
- tovar na reklamáciu odovzdajte obchodnému zástupcovi, alebo pošlite poštou na hore
uvedenú adresu.

Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu
AQUA – team Slovakia s.r.o.

