
Po oddanem naročilu z naše strani prejmete predračun, ki ga je potrebno poravnati
pred začetkom izdelave vašega naročila.

3 I Z D E L A V A
Po prejemu plačila naša ekipa ponovno pregleda vaše naročilo. V primeru nejasnosti
vas kontaktiramo, nato pa gre naročilo v izdelavo. 
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1 N A R O Č I L O
V konfiguratorju za razrez plošč ali v konfiguratorju za naročilo pisalnih miz oddajte
naročilo za izdelke, ki jih potrebujete. Naročilo nam lahko pošljete tudi na naslov
info@hobistudio.si.

2 P L A Č I L O

Za vse, ki dobro veste, kaj potrebujete in se izdelave pohištva radi lotite samostojno.
Izmera in načrtovanje vam nista tuja, električni vrtalnik pa je vaš dober prijatelj.

PAKET SOLO
Splošni pogoji naročila razreza plošč in naročila pisalnih miz
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P R E V Z E M  A L I  D O S T A V A
Ob zaključku izdelave naročilo prevzamete pri nas ali vam ga dostavimo na dom.



Najmanjša vrednost naročila razreza plošč je 18 EUR. Najnižja obračunska mera za razrez plošč je

1m2.

Cene razreza plošč so oblikovane na podlagi tipskih naročil (npr. za omare, predale, police ...). Ob

naročilih, pri katerih nastane veliko odpadka ali pa je izdelava časovno zelo zahtevna, si pridržujemo

pravico do prilagoditve cene razreza. 

Posamezni pohištveni elementi niso sestavljeni, razen v primerih, ko je to izrecno specificirano na

ponudbi. Sestavo pohištva izvede naročnik.

Elemente za sestavo pohištva ali polizdelke (manjše omare, regali, mizne plošče …) naročnik prejme

nezapakirane, elemente je potrebno pred začetkom uporabe očistiti. 

Naročnik ob prevzemu naročila na sedežu podjetja sam poskrbi za vnos elementov v osebni avto

oziroma transportno vozilo.

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.

Opombe
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