WARUNKI SPRZEDAŻY
CENY
Ceny zawarte w ofercie obowiązują tylko klientów profesjonalnych, tj.: sklepy,
centra i hurtownie ogrodnicze, architektów krajobrazu, firmy zajmujące się
urządzaniem terenów zielonych, szkółki roślin oraz inne firmy i osoby zajmujące się
profesjonalnie ogrodnictwem lub sprzedażą roślin.
Ceny przedstawione w naszej ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek
VAT w wysokości 8% (w przypadku zmiany wysokości podatku w czasie obowiązywania
niniejszej oferty szkółka zobowiązana będzie naliczać aktualnie obowiązujący podatek).
Ceny roślin nie zawierają kosztu transportu ani dodatkowych opakowań
służących do transportu roślin. Koszt transportu oraz opakowań są po stronie klienta.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen w trakcie sezonu.

RABATY
Przy jednorazowym gotówkowym zakupie roślin udzielamy rabatu w wysokości:
Przy zakupie powyżej
Przy zakupie powyżej
Przy zakupie powyżej
Przy zakupie powyżej

3000zł netto
5000zł netto
8000zł netto
10000zł netto

-

2% rabatu
3% rabatu
5% rabatu
8% rabatu

Rabatów udzielamy przy przedpłacie przed odbiorem roślin lub przy zapłacie gotówką w
chwili odbioru roślin.
Stali klienci mogą liczyć na odroczony termin płatności, lecz przy tej formie płatności rabat
nie przysługuje.

TRANSPORT
Szkółka nie posiada własnego transportu, jednak jesteśmy gotowi pomóc w organizacji
transportu na terenie całego kraju oraz całej Europy (w miarę możliwości firm
transportowych, z którymi współpracujemy).
Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

ZAMÓWIENIA
Zamówienia można składać:
- mailowo: sutkowscy@oid.pl
- fax’em (+48) 25 752 66 96
- pod numerami tel +48 606 973 385 lub +48 517 330 836
- osobiście w szkółce
Sprzedaż prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 oraz w soboty
od 8.00 - 14.00.
Sprzedaż roślin doniczkowych możliwa jest cały rok (w okresie zimowym po wcześniejszym
zamówieniu).
Sprzedaż roślin kopanych z gruntu odbywa się w zależności od warunków
atmosferycznych, zazwyczaj w okresie wiosennym od początku marca do początku
maja i w okresie jesiennym od początku września.
Realizacja zamówień na rośliny kopane z gruntu uzależniona jest od warunków
atmosferycznych przez co ustalony termin odbioru może być zmienny.
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Sutkowscy znajdująca się w miejscowości Sinołęka
koło Kałuszyna prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową.
Sprzedaż detaliczną prowadzimy w szkółce detalicznej przy centrum ogrodniczym
„Ogród i Dom” w Choszczówce Stojeckiej koło Mińska Mazowieckiego, ul. Warszawska 80,
tel. 25 759 95 40 , szkolka.choszczowka@oid.pl

GWARANCJE I REKLAMACJE
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Sutkowscy dokłada wszelkich starań by towar
sprzedawany w naszej szkółce był najwyższej jakości i spełniał oczekiwania naszych
klientów. Ewentualne wady roślin lub braki ilościowe należy zgłaszać niezwłocznie po
otrzymaniu roślin. Gwarancja nie będzie uwzględniana w przypadku niewłaściwego
postępowania z roślinami. Gwarancji nie podlegają również rośliny z wadami, o których
kupujący wiedział w chwili zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

Nasza oferta nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

