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Vzorkování
Druhy plastů, které se v předchozích dodávkách nevyskytovaly, je dodavatel povinen předem dodat ve formě

Vzorkování
vzorků k posouzení.

Druhy plastů, které se v předchozích dodávkách nevyskytovaly, je dodavatel povinen předem dodat ve formě
vzorků k posouzení.

Doprava a příjem materiálu

Doprava je zajištěna dodavatelem a na náklady dodavatele, není-li dohodnuto jinak. Materiál je dodavatel

Doprava
a příjem
materiálu
povinen dodat
nalisovaný
v balíkách.

Doprava je zajištěna dodavatelem a na náklady dodavatele, není-li dohodnuto jinak. Materiál je dodavatel
Adresadodat
pro dodání:
Plastic
One a.s., Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava
povinen
nalisovaný
v balíkách.
Otevírací
doba:
Po–Pá
7–14
hod.,
dle1378/11,
domluvy716
se 00
zodpovědnou
osobou za logistiku
Adresa
pro
dodání:
Plastic
One
a.s.,případně
Lihovarská
Ostrava
Kontakt: Tomáš
Polách,7–14
tel.: hod.,
602 670
464 dle domluvy se zodpovědnou osobou za logistiku
Otevírací
doba: Po–Pá
případně
Kontakt: Tomáš Polách, tel.: 602 670 464

Reklamace

Bude-li při přejímce zjištěno zjevné porušení specifikace, bude s dodavatelem zahájeno jednání o dalším

Reklamace
postupu pro přehodnocení cenových podmínek. V případě hrubého porušení specifikace si odběratel
vyhrazuje
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Fakturace

Podkladem pro fakturaci je potvrzená přejímka odběratelem na základě zjištěné hmotnosti a kvality dodávky.
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