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О Ф Е Р Т А 

 №0000003861, от дата:01-07-2016

За доставка и монтаж на ламиниран паркет.

Благодарим за вашия интерес към продуктите, които предлагаме.

Във връзка с Вашето запитване относно доставка и монтаж на ламиниран паркет , имаме 
удоволствието да Ви предложим следните цени и условия:

№ Наименование на стоките и услугите Количество Ед.цена

в лв.

Стойност

в лв.

 1 ФОАМ - 2 mm. 
52кв.м. 0лв. 0лв.

 2 БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ НА ЛАМ. 
ПАРКЕТ 50.192кв.м. 0лв. 0лв.

 3 ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТ БЕЗ КАЧВАНЕ 
1бр. 10.00лв. 10.00лв.

 4 D 4177 PR - Century Oak Braun -  
1376x193х9д AC3 50.192кв.м. 13.41лв. 673.00лв.

ОБЩА СТОЙНОСТс вкл ДДС: 683.00 лв 

Забележка:
Цената е с вкл ДДС
Цените са обвързани с посочените количества.
В ценате е включено монтажа на подовата настилка.
Не е включено качване до обекта.
Не е включен монтаж на первази и преходни лайсни



За всички неизяснени въпроси Ви предлагам консултация след Оглед на обекта което не
би Ви струвало допълнителни разходи.
Фирмата предлага всички необходими аксесоари - первази, алуминиеви, месингови и
дървени лайсни – преходи, както и аксесоари за облицоване на стьлба.

Срок на доставка и Начин на заплащане –  определя се при подписване на договор.

Настоящата оферта е валидна  30 / тридесет / дни. 

Ако имате въпроси, касаещи настоящата оферта или Ви е необходима допълнителна 
информация, не се колебайте да ни потърсите на посочените телефони.

С уважение: Тодор Дърмонски

ОБЩИ УСЛОВИЯ
По заявка на клиента фирмата извършва оразмеряване на обекта, измерване на влажност и техническа
консултация, които се заплащат по тарифа.
При поръчка и внасяне на капаро, съответните материали се запазват и съхраняват в склада на фирмата
за срок от 1 месец. След изтичането на този срок продавачът не е длъжен да съхранява поръчаните
материали и купувача трябва да изчака следваща доставка. Съхранение на материалите за срок над 1
месец се заплаща допълнително по тарифа.
В случай, че купувачът откаже да приеме и доплати поръчаната стока, внесеното капаро остава в полза
на продавача.
Условия за извършване на доставка
1. Доставка до обект се заплаща по тарифа.
2. Цената на доставката включва транспорт и разтоварване на материалите пред входа на сградата.
3. Качване на материалите до определен етаж се заплаща допълнително.
4. Доставка се изпълнява само, след 100% заплащане на поръчаните материали.
5. Клиентът приема стоката срещу подпис, с което потвърждава доставеното количество.
6. Всяка допълнителна доставка на материали до обекта се заплаща.
Условия за извършване на монтаж
1. Основата, върху която ще се полага паркетът трябва да бъде суха и равна. Допустимата неравност е до
2 mm на 1 m2. Клиентът трябва да информира фирмата своевременно, ако подът е неравен или влажен.
2. В помещенията, в които се полага паркет не трябва да се извършват други ремонтни или довършителни
работи.
3. Помещенията трябва да бъдат празни, а подът добре почистен от всякакви отпадъци, прах, остатъци от
мазилка и др..
4. На обекта да има функциониращи ток, вода и тоалетна, и температура не по-ниска от 15°С.
5. Паркетът трябва да престои в помещението 48 часа преди полагането за да се аклиматизира.
6. Преди началото на монтажа клиентът трябва да представи на монтажника талона за монтаж и след
като монтажа завърши да му го предаде попълнен и подписан.
7. Когато при монтаж се налага пробиване на дупки в пода или стените, клиентът предварително
информира монтажниците за наличието и местонахождението на тръби или кабели, и дава своето
съгласие за пробиване.
8. За повреди на паркета, причинени след подписването на протокола за монтаж фирмата не носи
отговорност.
9. При полагане на паркет в коридори или антрета се начислява допълнително цена за труд.
10. При полагане на паркет по диагонал спрямо стените се начислява допълнително цена за труд.
11. При полагане на паркет в помещения по-малки от 11 m2 се начислява допълнително цена за труд.
12. Всяка извършена работа, извън упоменатите в протокола се заплаща допълнително.
13. Когато по желание на клиента монтажът се извършва на няколко етапа се заплаща допълнителна
такса.
14. За да отложи монтаж клиентът трябва да информира фирмата не по-късно от 24 часа преди началото
на монтажа.



15. При отлагане на монтаж по-късно от 24 часа преди уговорения час клиентът заплаща глоба.
Безплатен монтаж
1. Услугата «Безплатен монтаж» се извършва и важи до 45 дни от датата на закупуване на материалите.
2. Услугата «Безплатен монтаж» включва само полагането на ламинирания паркет.
3. Монтажът на всички аксесоари, като первази, лайсни и др. се заплаща по тарифа.
4. Полагането на допълнителна подложка се заплаща.
5. Услугата «Безплатен монтаж» не се предлага за:
• помещения по-малки от 11 m2.
• коридори или антрета
• помещения с овал, пано, нестандартно полагане
Рекламации
1. Рекламации се приемат до 48 часа след подписването на протокола за монтаж от страна на клиента.
2. При рекламация, констатирането на недостатъци и дефекти се извършва в присъствието на продавача
и купувача, в удобно за двете страни време, но не по-късно от 48 часа след подписването на протокола за монтаж от страна на 
клиента.


