PAKET HOBI
Splošni pogoji naročila pohištvenih elementov po meri

Za manjšo prenovo ali dodelavo pohištva ne potrebujete vedno mizarskega
mojstra. Veliko projektov lahko ob pravi podpori dokončate kar sami.
Sledite korakom, ki so opisani spodaj in kmalu boste uživali v novem
pohištvu.

1

POVPRAŠEVANJE
Izmerite prostor in pripravite osnovno skico pohištva. Povpraševanje
nam posredujte po elektronski pošti ali se osebno oglasite v našem
podjetju. Skupaj z vami razrešimo morebitne nejasnosti in vprašanja.

2

PONUDBA
Na podlagi prejetih informacij v Hobi Studiu pripravimo ponudbo.

3

PLAČILO
Če se s ponudbo strinjate, izvedete avansno plačilo.

4

TEHNIČNI IZRIS
Za vas pripravimo tehnično skico pohištva in vam jo pošljemo v
potrditev. Sporočite nam morebitne popravke in dopolnitve. Če pride
do odstopanja od začetne ponudbe, razlike ovrednotimo in pripravimo
končno verzijo ponudbe.

5

IZDELAVA
Po prejemu morebitnega doplačila se lotimo izdelave pohištvenih
elementov. Elementi imajo izdelane izvrtine za enostavno sestavo.
Priloženo jim je tudi potrebno okovje (vijaki, mozniki ...).

6

PREVZEM ALI DOSTAVA
Ob zaključku izdelave naročilo prevzamete pri nas ali vam ga
dostavimo na dom.
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Opombe
POVPRAŠEVANJE
Naročnik opravi izmero prostora ter pripravi osnovno skico pohištva. Skica je lahko ročna. Poleg
tega navede želene specifike pohištva: namen uporabe, dimenzijo, količino, barvo, način odpiranja
vrat ali predalov, način montaže (viseči elementi/samostoječi/vidne pohištvene noge/skrito
podnožje ...). Priporočamo, da naročnik posreduje čim več informacij. Na ta način lahko pripravimo
bolj natančno ponudbo.
PONUDBA IN PLAČILO
Ponudba se izdela na podlagi naročnikovega povpraševanja in velja samo za navedene pozicije,
količine, materiale in opise. Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru, da se spremeni
katerakoli od teh postavk.
Z izdajo nove ali spremenjene ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba.
Na podlagi ponudbe naročnik plača avans, ki je pogoj za začetek priprave tehnične skice.
TEHNIČNI IZRIS
Naročnik pred izdelavo pohištvenih elementov v potrditev prejme tehnično skico. Če pride do
naknadnih sprememb ali dopolnitev, se le-te ovrednotijo v novi ponudbi.
KONČNA PONUDBA
Pred začetkom izdelave naročnik poravna morebitno razliko med začetno in končno ponudbo.
Možna je izdelava začetne in končne ponudbe, vse dodatne variacije so plačljive.
Končna ponudba velja samo za navedene pozicije, količine, materiale in opise. Pridržujemo si
pravico do spremembe cen v primeru, da se spremeni katerakoli od teh postavk.
PREVZEM NAROČILA ALI DOSTAVA
Naročnik se odloči za lasten prevzem naročila ali za dostavo. Strošek dostave se obračuna ločeno.
Posamezni pohištveni elementi niso sestavljeni, razen v primerih, ko je to izrecno specificirano na
ponudbi.
Naročnik ob prevzemu naročila na sedežu podjetja sam poskrbi za vnos elementov v osebni avto
oziroma transportno vozilo.
Elemente za sestavo pohištva ali polizdelke (manjše omare, regali, mizne plošče …) naročnik prejme
nezapakirane, elemente je potrebno pred začetkom uporabe očistiti.
Dostava obsega dostavo do vhodnih vrat enostanovanjske hiše ali do glavnega vhoda
večstanovanjske zgradbe. Na dostavni vožnji je vedno le ena oseba, zato je potrebno v primeru
večjih in težjih kosov zagotoviti pomoč pri razkladu.
V primeru dostave prek kurirske službe so elementi za sestavo pohištva zapakirani v ohišje iz iverne
plošče, saj le na ta način lahko zagotovimo, da naročnik izdelke prejme nepoškodovane.
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