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Všeobecné obchodní podmínky eshop

Společnost: Keška – FM s.r.o.
registrovaná: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22515
se sídlem: Ostravská 843, Sviadnov, Frýdek-Místek, 738 01
IČO:25857851
DIČ:CZ25857851

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Keška-FM s.r.o.









Obchodní podmínky jsou sjednávány individuálně pro každého odběratele.
Ceny uvedené na našem e-shopu jsou velkoobchodní ceny vč. DPH (15% nebo 21% dle
příslušné kategorie zboží)
Objednávku (nákup) můžete uskutečnit těmito způsoby:
Při návštěvě našeho obchodního zástupce. V případě, že Vás žádný dosud nenavštěvuje a
máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás na tel.: 558647304
Pomocí objednávkového systému na našem e-shopu. Tento způsob Vám přináší pohodlný
nákup s přehledným rozdělením sortimentu do kategorií:
Provozovatel systému si vyhrazuje právo na změnu ceny a to i po provedení objednávky
zákazníkem s tím, že pokud k této situaci dojde, bude zákazník kontaktován a požádán o
souhlas se zasláním zboží s takto změnou cenou zboží
Provozovatel si vyhrazuje právo upravit množství zákazníkem objednaného zboží s tím, že
pokud k této situaci dojde, bude zákazník kontaktován a dotázán, zda takto změněnou
objednávku chce realizovat

Systém závozů: je pouze v lokaci , kterou zásobujeme viz.mapka , objednané zboží je zavezeno
max.do 3 dnů, dle rozvozového plánu.
Doprava zdarma: spokojenost zákazníků je cílem společnosti Keška-FM s.r.o., proto při objednávce
zboží nad 4.000,-- Kč (bez DPH a ceny obalu) nabízí firma dovoz zboží k zákazníkům na určené místo v
závozových dnech do stanovených oblastí zdarma. Závoz zboží je prováděn vlastními firemními
automobily až k zákazníkovi nebo na místo určení.
Zákazník poskytnutím kontaktních a registračních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a
obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických. Společnost
Keška-FM s.r.o. se tímto zaručuje, že kontaktní údaje nebudou poskytnuty třetí straně a slouží pouze
pro její interní potřebu.
Pokud využijete naší nabídky a přistoupíte na výhodnou obchodní spolupráci, jsme připraveni Vám
nabídnout široký sortiment nápojů, potravin a koloniálního zboží.

Těšíme se na vzájemně prospěšnou obchodní spolupráci.
Keška – FM s.r.o.
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