Informace
k zapůjčení dodávky
Vážený zákazníku,
pokud si pro odvoz svého zboží chcete zapůjčit dodávku,
dbejte prosím následujících pokynů.

1. Rezervace dodávky
Dodávku pro odvoz nábytku je bezpodmínečně nutné si včas zarezervovat. Máme pouze omezený počet
dodávek, proto nám prosím zavolejte několik dní před tím, než si budete chtít nábytek vyzvednout a odvézt.
Pro rezervaci dodávky volejte:
+420 544 136 222 (Kika Brno – Modřice)
+420 212 200 400 (Kika Praha 5 – Nové Butovice)

2. Kupní cena
Vaše zboží Vám může být vydáno teprve po zaplacení celé kupní ceny. Máte možnost platit hotově či
kreditní kartou na pokladně. Při platbě platební kartou dbejte prosím na limit na své kartě. Dále nám můžete
částku zaslat bankovním převodem. V tomto případě je nutné počítat, že převod a zanesení do našeho
systému trvá cca 5 pracovních dnů. Zboží bude vydané až po uhrazení celé objednávky. Při úhradě kupní
ceny bankovním převodem prosíme vždy uvádějte jako variabilní symbol číslo Vaší zákaznické karty
a číslo kupní smlouvy jako zprávu pro příjemce.

3. Lhůty odběru
Zboží si můžete v našich skladech vyzvednout v otevíracích hodinách:
U Dálnice 1048, 664 42 Modřice u Brna
Po — Pá 10.00 — 20.00 hod.
So — Ne 09.00 — 20.00 hod.

Radlická 520/117, 158 00 Praha 5
Po — Pá 10.00 — 20.00 hod.
So — Ne 09.00 — 20.00 hod.

4. Dodávka
Dodávku Vám zapůjčíme při nákupu nad 6.499 Kč, zaplatíte pouhých 499 Kč podíl na pojištění. Při nižší
částce nákupu Vám je k dispozici za poplatek 600 Kč a k tomu 499 Kč podíl na pojištění. Za uvedené ceny si
můžete dodávku zapůjčit do celkové vzdálenosti 150 km, zahrnující cestu od obchodního domu a zpět (doba
zapůjčení maximálně 3 hodiny: 10.00–13.00 hod., 13.00–16.00 hod., 16.00–19.00 hod.). Delší cesty jsou
započítávány s příplatkem 9 Kč za km. V dodávce se smí přepravovat výhradně zboží zakoupené u nás.

5. Náklady na pohonné hmoty
Pohonné hmoty hradíme my. Pokud by v dodávce nebylo dostatečné množství pohonných hmot,
jednoduše natankujte u některé naší partnerské čerpací stanice. Podrobnější informace obdržíte
při výdeji dodávky.

6. Pojištění
Aby bylo vše pojištěno pro případ nehody, je nutné uhradit podíl na pojištění ve výši 499 Kč, Vaše
spoluúčast v případě škody na vozidle činí 20.000 Kč.
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