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DOKOVACÍ STANICE - PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO APPLE MOC

Dokovací stanice - nástěnné, stolní

Wall Station , white dokovací stanice na stěnu, indukční bezdrát ks

Wall Station, black dokovací stanice na stěnu, indukční bezdrát ks

Base Station, white dokovací stanice stolní, indukční bezdrát ks

Base Station, black dokovací stanice stolní, indukční bezdrát ks

Pouzdra pro iPad Mini (modely iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini 4 )

AM.2 , white pouzdro pro iPad Mini, indukční kruh ks

AM.2, black pouzdro pro iPad Mini, indukční kruh ks
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Pouzdra pro iPad 4.generace

AP.4 , white pouzdro pro iPad 4. generace ks

AP.4, black pouzdro pro iPad 4. generace ks

Pouzdra pro iPad Air - 1/2/PRO 9.7“/New GEN

AP.5 Air , white pouzdro pro iPad AIR ks

AP.5 Air, black pouzdro pro iPad AIR ks

Poznámky

Platební podmínky

Odběry na základě rámcové smlouvy. Platba v hotovosti nebo předem bankovním převodem.

Splatnost faktur poskytujeme jen autorizovaným prodejcům dle rámcové smlouvy.

Při nedodržení splatnosti faktury účtujeme smluvní penále 0,05% za každý den prodlení.

Dnem splatnosti se rozumí den připsání na náš účet.

Bankovní spojení

Česká Spořitelna, Hlavní 2459, 141 00  Praha 4, číslo CZK účtu: 3382179379/0800

Servis

Ceny

Uvedené ceny jsou s DPH.

Ceny PHE dle výrobků jsou: CD/DVD/BD přehrávače, zesilovače, tunery, receivery   reproboxy sada 30,25 Kč s DPH

P-cena za pár

KS-cena za kus

Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.  

Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. Si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění, položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku skladem.
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Ve smyslu zákona 63/91 sb. o ochraně hospodářské soutěže nejsou ceny pro prodejce závazné a mají charakter obecné informace.
Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č.185/2001 jsou plněny prostřednictvím Asekol s.r.o. Obaly námi dodávaných výrobků jsou 
zpoplatněny v systému EKOKOM pod EK-F00023924.

Reklamace uplatňuje odběratel vždy písemnou formou s popisem závady, dokladem od nákupu. Reklamované zboží odběratel zasílá 
dodavateli poštou nebo jinou přepravní společností. Pokud možno v originálním balení, při odeslání reklamovaného zboží je nutné výrobek 
velmi dobře zabezpečit proti mechanickému poškození .
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