
Obchodní podmínky 

Použité kuchyně Jindřichův Hradec 

Vážený zákazníku, 

níže naleznete interní pravidla a podmínky, za kterých si u nás můžete rezervovat případně zakoupit 

kuchyňskou linku. 

• Každý zákazník, který má zájem o kuchyňskou linku a nechce si ji ihned odvést, má možnost rezervace 

kuchyňské linky. Rezervační poplatek je ve výši 10 % z ceny kuchyňské linky, platí se ihned při rezervaci 

a jeho platnost je 14 dní. Rezervační poplatek je nevratný a zajišťuje jistotu, že si Vámi vybranou 

kuchyňskou linku nekoupí nikdo jiný. 

Ve lhůtě 14 dnů má zákazník povinnost linku si vyzvednou nebo nechat zaslat na svou adresu. Pokud 

tak neučiní, linka se dává opět do prodeje a rezervační poplatek propadá. 

• V našich showroomech je možnost uskladnění kuchyňských linek na dobu nutnou k rekonstrukci, 

dokončení stavebních prací, případně přestěhovaní. Jakmile je uhrazena plná cena za kuchyňskou 

linku, linka je ve vlastnictví zákazníka a za každý den si Použité kuchyně Jindřichův Hradec účtují 

formální poplatek za skladování kuchyňské linky ve výši 49 Kč s DPH. Jakmile má zákazník potřebu 

kuchyňskou linku vyzvednout nebo si nechat zavést, v první fázi hradí dlužnou částku za uschování 

kuchyňské linky. Maximální délka úschovy kuchyňské linky v našich showroomech je období 6 měsíců. 

Pokud v tomto období nedojde k vyzvednutí kuchyňské linky, vlastnictví kuchyňské linky přepadá opět 

na prodejce, který má možnost linku nabídnout k dalšímu prodeji. 

• Prodejce Použité kuchyně Jindřichův Hradec poskytuje nadstandartní záruku 3 měsíců na funkčnost 

zánovních spotřebičů, které jsou součástí kuchyňské linky. Po uplynutí této doby se reklamace na 

spotřebiče nevztahuje. Lhůta záruční doby 3 měsíců začíná běžet dnem uhrazení plné ceny kuchyňské 

linky udané prodejcem.  

Všechny případné spory řešíme mimosoudní cestou. Systém mimosoudního řešení sporů je na ČOI 

spuštěn od 1. 2. 2016. 

 

Adresa skladu a prodejny:  

Použité kuchyně 

U Cihelny 732/III 

377 01 Jindřichův Hradec  

 

Otevírací doba: 

Po - Ne 9 - 17 hod. Po 17 hod je možná prohlídka po předchozí domluvě. 

Objednávky a info:  

Telefon:   +420 737 928 351  

                  +420 720 956 227  

E-mail:       info@pouzitekuchyne.cz  

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2018 

mailto:info@pouzitekuchyne.cz

