
Na podlagi prejetega povpraševanja za vas pripravimo informativno ponudbo.

3 A V A N S
Če se z informativno ponudbo strinjate, plačate avans, ki je pogoj za izvedbo izmere.

4 I Z M E R A
V vaših prostorih opravimo natančno izmero ter se dogovorimo o
podrobnostih izdelave.

1 P O V P R A Š E V A N J E
Pripravite čim več informacij o pohištvu, ki ga potrebujete (ročno skico, arhitekturni
načrt, opis želja ...). Povpraševanje nam posredujte po elektronski pošti ali se osebno
oglasite v našem podjetju.

2 I N F O R M A T I V N A  P O N U D B A

5 K O N Č N A  P O N U D B A

Po prejemu vseh informacij pripravimo končno ponudbo, na podlagi katere
plačate preostanek avansa.

Če želite, da za vaše pohištvo v celoti poskrbijo v mizarski delavnici, ste na
pravem naslovu. Sledite korakom, ki so opisani spodaj in pohištvo po meri
bo v najkrajšem možnem času pri vas doma.

T E H N I Č N I  I Z R I S

Za vas pripravimo tehnične skice pohištva in vam jih pošljemo v potrditev. Pred
izdelavo uskladimo še zadnje podrobnosti.

I Z D E L A V A

V naši delavnici poskrbimo za hitro in natančno izdelavo vašega naročila.

M O N T A Ž A

6

7

8

PAKET PRO

Na vrsti je samo še zadnji korak, ki ga izvedemo pri vas doma. 

Splošni pogoji izdelave pohištva po meri
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Če naročnik potrebuje montažo pohištva, to informacijo posreduje v začetni fazi projekta. V tem
primeru nam posreduje tudi naslov montaže in osnovne specifike lokacije (možnost dostopa do
vhodnih vrat, nadstropje montaže, možnost uporabe dvigala ...).

Informativna 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.
Končna ponudba lahko od informativne odstopa približno 10 %. 
Na podlagi informativne ponudbe naročnik plača dogovorjeni znesek avansa.

Pogoj za izmero je plačilo avansa. 
V primeru, da se naročnik po izvedeni izmeri prostorov ne odloči za nakup, avansnega plačila ne
vračamo.

Na podlagi izmere ter ostalih zbranih informacij pripravimo končno ponudbo. Poleg končne
ponudbe je možna priprava ene dodatne variacije, 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. 
V primeru, da se naročnik po izvedeni izmeri prostorov ne odloči za nakup, avansnega plačila ne
vračamo.
Če se naročnik odloči za nakup, se avansno plačilo upošteva pri končnem znesku ponudbe
Na podlagi končne ponudbe naročnik izvede plačilo v višini 80 % vrednosti ponudbe. V primeru
celotnega vnaprejšnjega plačila, naročniku pripada 3 % popust na celotno naročilo.

Montažo lahko zagotovimo samo za pohištvo, za katerega smo izvedli tudi izmero prostora.
Naročnik mora pred montažo poskrbeti za vse pogoje za tekoč potek montaže ter zagotoviti prost
dovoz elementov do objekta.
Priklopa električnih naprav in ostalih inštalacij (vodovod, prezračevanje, plinske napeljave ...)
vgrajenih v dobavljeno pohištvo ne izvajamo.
Demontaže starega pohištva ne izvajamo, razen v primerih, ko je to izrecno specificirano na
ponudbi.
Končno čiščenje ni vključeno v ponudbo.
Naročnik mora biti prisoten pred in po montaži ter po dokončanju del prevzeti vgrajene elemente. V
nasprotnem primeru se razume, da je naročilo prevzeto brez napak in pripomb.

POVPRAŠEVANJE

INFORMATIVNA PONUDBA IN AVANS

IZMERA 

KONČNA PONUDBA IN PLAČILO

MONTAŽA

Opombe


