
Všeobecné informácie a podmienky nákupu dvierok 

 

• Objednávky na dvierka prijímame výhradne formulárom CPS Nábytkové kovania, ktorý môžete odovzdať 

osobne alebo poslať e-mailom či prostredníctvom MMS.  

• V prípade striekaných a patinovaných dvierok posielame objednávku na potvrdenie. Objednávka bude 

zadaná do výroby až po potvrdení od zákazníka. V prípade nepotvrdenia objednávky tento úkon predlžuje 

dodanie dvierok.  

• Zmeny v objednávke je možné robiť len do 24 hodín od zadania alebo potvrdenia objednávky. 

• Kupujúci je povinný si dodaný tovar riadne skontrolovať alebo zabezpečiť kontrolu tovaru pri prevzatí tovaru. 

Ak kupujúci tovar neskontroluje alebo nezabezpečí jeho kontrolu v dobe prevzatia, môže uplatniť nároky na 

chyby zistené iba ak preukáže, že uvedené chyby mal tovar už v dobe prevzatia tovaru. Ak kupujúci na 

základe vážnych dôvodov neskontroluje kupovaný tovar pri prevzatí tovaru, kupujúci je povinný zistené 

viditeľné chyby tovaru reklamovať predávajúcemu ihneď po ich zistení, najneskôr však do 3 pracovných dní 

od prevzatia tovaru a to iba v prípade, že tovar ešte nie je odoberateľom upravovaný (navŕtané otvory na 

závesy, na úchytky, prebalený a podobne). Po tomto termíne nie je možné reklamovať viditeľné chyby, ktoré 

mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou – škrabance na dvierkach, obitý roh, preliačeniny na povrchu 

a pod. 

• Minimálne a maximálne rozmery pre daný typ dvierok sú definované v katalógu Svet Dvierok.  

• V prípade, ak zadáte nevyhovujúce rozmery, budeme vás kontaktovať pre nápravu. Tento úkon ale predlžuje 

dodanie dvierok.  

• Pri frézovaných dvierkach nie je možné robiť frézovanie pri úzkych dvierkach. Pri všetkých dvierkach je v 

katalógu Svet Dvierok znázornené, ako budú dané dvierka vyzerať.  

• Rozmerová tolerancia materiálu je  ± 0,5 mm a priehybová tolerancia je ± 4 mm na 1 m. Preto 

neodporúčame vyrábať dvierka, ktoré majú vnútorný celoplošný výfrez vyšší ako 1,2 m a širší ako 0,5 m.  

• Pri elektrospotrebičoch odporúčame používať ochranné kovové lišty alebo medzery minimálne 10 mm.  

• Patinovanie dvierok je robené ručne, preto pri dodatočných výrobkoch môžu vzniknúť odlišnosti v odtieni a 

intenzite patiny.  

• Uvádzaná doba dodania dvierok v cenníkoch a katalógoch je len orientačná. Doba dodania sa môže líšiť v 

závislosti od skladových zásob materiálu alebo vyťaženia výroby. 
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