PREČU PASŪTĪJUMA LĪGUMS Nr.:____/22
Datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2 0 2 2
Pasūtītājs: ” ______________________________”
Adrese : _____________________________, LV-__________
Kontakti: _______________________
Kontāktpersona:____________________
Pasūtījuma priekšmets
Iekārtas summa EUR (ar PVN 21%):_________
Preces
nosaukums

Artikuls

Izmēri ārējie mm
Platums / Dziļums / Augstums

Jauda
kW

Spriegums
V

Svars
kg

Piezīmes

Plānotajs
piegādes
datums

Iekārtu skaits
____gb.
Plānotais piegādes
Datums: līdz ______ dienam
Apmaksas nosācījumi: 50% -prieksapmaksa – __________ EUR ar PVN 21%, pirms iekārtu piegādei: __________ EUR
ar PVN 21%.

Preces saņemšanas iespējas un izmaksas , lūdzu izvēlieties Jums piemērotāko.
Preces saņemšana
BHS.LV birojs
Jūsu norādītā adrese Rīgā
Krāvēja pakalpojumi
Jūsu norādītā adrese ārpus Rīgas
Krāvēja pakalpojumi

Piegādes izmaksas
0.00 EUR
Līdz 99.99 EUR ( preces vērtība) 5.00
Virs 99.99 EUR ( preces vērtība) bezmaksas
30.00 EUR/H
Līdz 99.99 EUR ( preces vērtība) 7.00
Virs 99.99 EUR ( preces vērtība) bezmaksas
30.00 EUR/H + Transporta izdevumi .25 EUR/KM

Visas cenas norādītas bez PVN 21 %

Preču atgriešanas un garantijas noteikumi:
Visām precēm ražotājs noteicis 12 mēnešu garantiju (Baltic HoReCa Solution nodarbojās ar profesionālu iekārtu
pārdošanu, uzstādīšanu un izplatīšanu) izņemot precēm sadaļā MĀJAI garantija 24 meneši.
Ja Jums ir radusies pretenzija par preces kvalitāti, lūdzu brīvā rakstiskā formā uz veidlapas aprakstiet preces
defektu.
Pretenziju pieteikšanas brīdī Jums ir jābūt saglabātam darījumu apliecinošam dokumentam (stingrās uzskaites
pavadzīmei, bankas maksājuma uzdevumam, kases čekam).

Lūdzu ņemiet vērā garantija nav spēkā ja:
pats/i esi mēģinājis/usi novērst bojājumus;
bojājums radies tīšas darbības rezultātā;
bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks u.c.);
bojājums radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim (putekļiem, šķidrumam);
precei esi izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus vai rezerves daļas;
bojājumi precei radušies piegādes brīdī, par kuriem Jūs nebijāt paziņojis uzreiz pēc preces saņemšanas.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par to, ko darīt gadījumā, ja prece neatbilst līgumam (sniegtajam aprakstam par
preci) vai tā sabojājas, sazinieties ar mums pa vienu no norādītajiem tālruņa numuriem (+371) 29519851
vai e-pastu info@bhs.lv. Mēs Jūs uzklausīsim un kopīgi meklēsim risinājumus.
SIA „La Ronde”
Direktors
Krišjānis Bērziņš

SIA LA RONDE
Reģ.Nr. 400103598208

SIA”______________________”

Vagonu iela 23, Rīga, Latvija, LV-1009
info@bhs.lv; tel. +37125522233 vai +37129519851

