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Vážení zákazníci,

jsme rádi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je výběrem těch nejlepších 
materiálů a přístrojů pro stomatologické ordinace. U většiny výrobků máte možnost volby  
z několika variant. Pokud přesto v tomto katalogu nenajdete Váš oblíbený produkt, nezname-
ná to, že tento produkt není v naší nabídce a proto nás neváhejte kontaktovat i v tomto případě.

Jsme Vaším partnerem již 27 let. Děkujeme vám za Vaši dlouholetou důvěru a spolupráci. 
Díky Vám se nám daří rozvíjet a zkvalitňovat naše služby.  V tomto roce jsme pro vás mo-
dernizovali náš elektronický obchod – shop.soralhanzlik.cz, který dostal nejen nový vzhled, 
ale i nové funkce.
V rámci všech regionů jsou Vám k dispozici naši kvalifikovaní obchodní zástupci, které pra-
videlně proškolujeme v odborných znalostech. Naší snahou je, aby naši obchodní zástupci 
byli Vašimi partnery při řešení všech situací, které mohou ve Vaší ordinaci nastat.

Těšíme se na další spolupráci
Bc. Martin Hanzlík
ředitel

CENY
Ceny uváděné v katalogu jsou včetně DPH dle platné legislativy a v době vydání katalogu 
11/2016.
Při změně sazeb DPH, devizových kurzů nebo dodavatelských podmínek si vyhrazujeme 
právo na změnu uvedených cen.

REPORT
Pravidelně vydáváme souhrn všech nejlepších aktuálních akčních nabídek, které jsou uvá-
děny v našem magazínu REPORT. 
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NABÍDKY * SLEVY * AKCE

Platnost do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.

3|2015

Headrest návleky na podhlavník
Univerzální ochranné návleky na podhlavníky.  
Vyrobeny z celulózy s vnitřní stranou z polyethylenu.
Balení: 250 ks, rozměr 28 × 30 cm,
 barva: modrá, zelená, bílá.
Kód: 055-21300x

Kelímky Floral
Jednorázové plastové kelímky o objemu 200 ml  
s motivem květin.
Balení: 100 ks, barva: růžová, fialová, zelená, modrá. 
Kód: 055-2141002x

Potah na křeslo
Potah na křeslo z měkkého netkaného polypropylenu, 
hypoalergenní, prodyšný. Set se skládá z potahu sedadla, 
opěradla a opěrky hlavy. Jedna univerzální velikost vyhovu-
jící všem typům křesel.
Balení: 1 ks nebo 25 ks, barva: modrá, zelená, žlutá, 
 oranžová, fialová, limetková.
Kód: 55-26400x

689,- 77,-
710,-

82,-

55,-

60,-

1 bal.

64,-

(1.375,- / 1.600,-)

při odběru 25 ks:

1 ks

Platnost do 30. 4. 2016 nebo do vyprodání zásob.

1|2016
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obchodní podmínky
Ceny
Ceny jsou konečné a zahrnují DPH dle platné legislativy v době vydání katalogu 
11/2016. Při změně sazby DPH, devizových kurzů nebo dodavatelských cen si vyhra-
zujeme právo na změnu uvedených cen. Aktuální cenu naleznete na našem e-shopu 
nebo Vám ji na požádání sdělíme.

Doručení a DoDaCí poDmínky
Při objednávce zboží v hodnotě nad 2.000 Kč vč.DPH Vám doručíme zboží Českou 
poštou nebo DPD zdarma. Za objednávku, která této částky nedosahuje, bude účto-
vána paušální částka za poštovné a balné ve výši 75 Kč.
Zboží je expedováno ze skladu do 12 hodin po zaevidování objednávky. V případě, 
že není možno vykrýt celou objednávku jednorázově, zasíláme část dodávky ihned  
a zbývající část na naše náklady ihned po jejím obdržení.
Pro bezproblémové doručení předává firma SORAL & HANZLIK s.r.o  patřičné dopravní 
službě e-mailovou adresu a pokud je k dispozici i telefonní číslo zákazníka. Toto zpro-
středkování je nezbytnou součástí smluvního vztahu s firmou SORAL & HANZLIK s.r.o . 
Zásilky jsou pojištěny v hodnotě zboží. Pro objednané zboží s hmotností zásilky přesa-
hující 25kg bude doprava účtována individuálně bez ohledu na hodnotu objednávky.

Způsob plaCení
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte  
v hotovosti.
Osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru v sídle společnosti.
Faktura – se splatností 14 dnů.

VráCení Zboží
U spotřebního materiálu má zákazník možnost vrátit zboží do 14 dnů po dodání zboží. 
Zboží musí být vráceno nepoužité v originálním nepoškozeném obalu spolu s originá-
lem faktury. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

přeChoD VlastniCtVí
Všechny výrobky zůstávají až do úplného zaplacení majetkem SORAL & HANZLIK s.r.o.

náhraDa škoDy, oDstoupení oD smlouVy
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že SORAL & HANZLIK s.r.o. není 
schopna zajistit plnění objednávky. Náhrady škody z důvodu neplnění objednávky, 
bez ohledu na důvod, jsou vyloučeny.

Záruka
Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je 
oprávněn uplatnit reklamaci.

reklamaCe
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, okamžitě 
nás prosím kontaktujte písemně na:
e-mailové adrese:   sor@soralhanzlik.cz
pevné adrese:   SORAL & HANZLIK s.r.o.
                         Kralupská 20
                          272 03 Kladno
telefonicky:   312 285 220 -225

poZor! pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. 
Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.


