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Dodací podmínky pro objednávky nábytku 

 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží řádně 
odebrat a zaplatit prodávajícímu stanovenou kupní cenu.  

 Kupující se zavazuje ze stanovené kupní ceny zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z ceny 
objednaného zboží na základě vystavené zálohové faktury. Zboží bude zařazeno do výroby až po 
zaplacení zálohy. Po domluvě mezi prodávajícím a zákazníkem lze sjednat také úhradu celkové kupní 
ceny objednávky předem. 

 Doplatek do celkové výše kupní ceny se kupující zavazuje uhradit předem na základě výzvy 
prodávajícího převodem na účet, případně v hotovosti nejpozději při dodávce zboží. 

 Dodací lhůta nábytku je obvykle 6 – 9 týdnů. Tato lhůta se počítá od okamžiku připsání úhrady za 
zálohovou fakturu. Dodací lhůta pro objednávky židlí je pouze informativní, může se měnit v závislosti 
na vytížení výroby. Zákazník je informován o přibližném termínu dodání před potvrzením objednávky.  

 Vlastnictví k odebranému zboží přechází na kupujícího až po zaplacení celé kupní ceny.  

 Prodávající poskytne kupujícímu na zboží záruku 24 měsíců.  

 Veškerá práva a závazky mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí platnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.  

DOPRAVA 

VLASTNÍ DOPRAVA Dřevotvar družstvo – cena dle výše objednávky 

 Při objednávce zboží v ceně do 14 000 Kč vč. DPH je doprava zpoplatněna paušální částkou 700 Kč. 

 Při objednávce zboží v ceně od 14 001 Kč vč. DPH je dopravné ve výši 5 % z ceny objednávky vč. DPH.  

 Předsíňové stěny VENTUM mají dopravu v rámci ČR zdarma. 

 

Dopravu nábytku zajišťujeme po celé ČR vlastními vozy. Snažíme se tak předcházet možnému vzniku poškození 

nábytku při jeho převozu. Naši pracovníci jsou vyškoleni nejen na samotnou přepravu, ale zajišťují i vynášku 

a odbornou montáž nábytku (podmínky montáže viz níže). Objednávky jsou expedovány postupně dle data 

přijetí a plánovaných rozvozových tras. 

Dodací lhůta nábytku je 6 - 9 týdnů. Dodací lhůta pro objednávky židlí je pouze informativní, může se měnit 

v závislosti na vytížení výroby. Zákazník je informován o přibližném termínu dodání před potvrzením 

objednávky. 

Dodání bude avizováno telefonicky přibližně 4 dny před doručením. V době telefonického avíza dodávky již 

nelze na trase nic měnit. Trasy jsou plánovány do směrů dle objednávek, každá trasa je svým charakterem zboží 

i náročností montáže zcela odlišná. Z těchto důvodů nemůžeme přizpůsobit časy dodání a montáže dle 

požadavků zákazníků. 

Pokud zákazník nemůže zboží v avizovaném termínu převzít, je nutno počítat s tím, že zboží přivezeme v dalším 

nejbližším plánovaném termínu. V případě odmítnutí náhradního termínu bude účtováno dopravné podle 
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kilometrů: cena 19,50 Kč/km. 

Vybraný nábytek v demontovaném stavu lze zaslat přepravní společností TOPTRANS. 

TOPTRANS – cena dopravy 350 Kč vč. DPH 

Dostupné pouze pro vybrané položky: konferenční stůl ONTUR 31, konferenční stůl ONTUR 32, odkládací 

stolek TRIANGLE nebo nábytek ELLA. Maximální hmotnost objednávky 28 kg. 

Dodací lhůta nábytku je v případě zaslání přepravní společností max. 2 týdny. 

MONTÁŽ A VYNÁŠKA 

Předsíňové stěny VENTUM a nábytková řada ONTUR mají montáž a případné zavěšení v rámci naší vlastní 

dopravy zdarma. 

 

Nábytkové řady PORTE a ENTRE v částce do 30 000 Kč vč. DPH mají montáž za úplatu dle níže uvedeného 

ceníku. V případě objednávky nad 30 001 Kč vč. DPH mají montáž zdarma. 

 PORTE zavěšení polic a závěsných skříněk na zeď: 200 Kč/ks  

 PORTE montáž konferenčního/jídelního stolu: 200 Kč/ks 

 Modul knihovny PORTE PLUS: 200 Kč/jeden modul  

 Předsíně ENTRE – snížená sazba DPH 15 %, montáž: 100 Kč/jeden prvek 

Nábytek ELLA je expedován v demontovaném stavu. Montážní návod je součástí balení. 

Odkládací stolek TRIANGLE nevyžaduje montáž. 

Montáž nábytku (ustavení a zavěšení na zeď) provádíme do výšky max. 220 cm nad úrovní podlahy. 

Předsíňové stěny lze z důvodu bezproblémového napojení dílů namontovat pouze na rovnou zeď! 

Cena za vynesení nábytku: Od 2. poschodí je cena za vynesení nábytku bez možnosti použití výtahu 

zpoplatněna. Cena je individuální. Po odsouhlasení zákazníkem je částka zahrnuta do objednávky. 

V případě přepravy nábytku pomocí společností TOPTRANS jsou výrobky expedovány v demontovaném stavu. 

Montážní návod je součástí balení. 

 

 

 

Zasláním zálohové platby na účet Dřevotvaru družstva zákazník v plném rozsahu souhlasí s těmito dodacími 

podmínkami.  

Výše uvedené dodací podmínky se nevztahují na objednávky uzavřené prostřednictvím e-shopu 

eshop.drevotvar.cz/nabytek 

Platnost dodacích podmínek: od 23. 2. 2022 


