Podmínky prodeje propagačních předmětů ČRS SÚS
Nabízíme prodej propagačních předmětů Středočeského územního svazu jak
místním organizacím, tak i fyzickým osobám
A. Prodávající
ČRS, z. s. Středočeský územní svaz
K Novým domkům 82
Praha 5 – Lahovice, 159 00

IČO: 00434108
Bankovní spoj.: KB Praha 1 č. ú. 35036-011/0100

B. Propagační předměty
Jsou k dispozici na webových stránkách http://crs-sus.cz/ v rubrice Propagační předměty SÚS,
kde je jejich seznam, včetně krátkého popisku, fotografií a ceny.
C. Objednání zboží
Výhradně elektronicky prostřednictvím Objednávkového listu, který je ke stažení na
webových stránkách v rubrice Propagační předměty SÚS, a který zašlete na e-mail:
propagace.crs-sus@volny.cz. Po objednávce Vás budeme na Vámi uvedené e-mailové adrese
informovat o jejím přijetí a rovněž i o jejím vyřízení.
D. Objednávkový list
Kupující v Objednávkovém listu vyplní počet kusů vybraného zboží, fakturační údaje a volbu
zaslání poštou na dobírku či vyzvednutí osobně na sekretariátu. Na Objednávkovém listě se
rovněž zobrazí celková částka k uhrazení.
E. Platba
Platbu za zboží je možné uhradit převodem na účet, dobírkou či hotově při převzetí zboží
v sekretariátu SÚS. Platba na dobírku je možná do celkové výše ceny 9 999,- Kč a poplatek za
dobírku činí 40,- Kč, při platbě předem na účet 0,- Kč.
Platba na účet: č. účtu 35036-011/0100
F. Poštovné a balné
Poštovné – balík 60,- Kč, balné 60,- Kč. Při nákupu zboží nad 3000,- Kč je poštovné a balné
ZDARMA. Při nákupu zboží nad 1000,- Kč je balné ZDARMA.
G. Dodací lhůta
Dodací lhůta je 7 pracovních dní od přijetí objednávky. Zboží zasíláme prostřednictvím
České pošty nebo si ho můžete vyzvednout osobně na sekretariátu SÚS, K Novým domkům
82, Praha 5 – Lahovice, v úředních hodinách, které jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do
15.00 hod.
H. Reklamace
Při převzetí zboží neprodleně zkontrolujte a o případných závadách ihned informujte
sekretariát SÚS na e-mailu rybari@crs-sus.cz a následně se obě strany dohodnou na postupu
vyřízení reklamace (výměny zboží).

