Doprava

Doprava zdarma pouze v našem e-shopu - pokud objednáte koberce v hodnotě 5.000 Kč /
200 € a více je doprava zdarma

Chcete si koberec prohlédnout před nákupem? - není problém, napište nám o jaké vzorky
máte zájem a my Vám je zdarma zašleme k Vám. Žádost zašlete na e-mail
info@kobercove-centrum.cz se seznamem požadovaných vzorků, Vaší adresou a telefonním
číslem
pro dopravce.

Další informace k dopravě koberců:

Při odběru role koberce je nutné zajistit v místě vykládky dostatečnou kapacitu osob nebo
techniku pro vyložení.
Řidič není
schopen a ani nemůže roli vyložit sám. Pokud nebude na místě vykládky zajištěna pomoc pro
vyložení nebo
potřebná technika, bude řidič nucen role odvézt zpět.

Kobercové role Vám dovezeme až k Vám.

Osobní odběr je možný, svoz z centrálního skladu na prodejnu probíhá 1x týdně.

Pokud dopředu víte, že nejste schopni role na místě pokládky vyložit, nabízíme Vám možnost
za příplatek role nařezat nebo instalaci koberce nebo PVC, kdy Vám koberce vyneseme

Osobní odběr
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Osobní odběr je možný na naší prodejně v Brně na adrese Kobercové centrum, Cejl 18, 602 00
Brno. Osobní odběr je možný po obdržení e-mailového potvrzení. Koberce skladem je možné
odebrat na prodejně zpravidla za 3 - 10 dní od objednávky, jelikož je převážíme z centrální
skladu. Osobní odběr na prodejně Kobercové centrum je zdarma.

Osobní odběr na depu Fofr CZ:
- vyzvednutí v čase dle Vaší potřeby
- možnost vyzvednout i v sobotu
- u osobního odběru na depu Fofr je účtován poplatek za dopravu

Přehled výdejních míst dopravce Fofr CZ najdete zde .

Rychlý přehled sazeb dopravného po celé ČR:

1. objednávka nad 5.000 Kč - zdarma

2. zboží a koberce do šířky 190 cm - 150 Kč

3. koberce nad délku, resp. šíři 190 cm:

Fofr CZ - 290 Kč

PPL - 593 Kč
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4. dobírka - 50 Kč

Doprava na Slovensko:

1. objednávka nad 300 € - zdarma

2. objednávka do 300 € - 16.90 €

3. dobírka - 2.59 €

Doprava - čištění koberců a čalounění

Brno a okolí do 15 km - 180 Kč

Celá Česká republika - 15 Kč / km (Brno - adresa čištění)

Celá Česká republika - zakázky nad 5.000 Kč - doprava zdarma
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Uvedené ceny jsou včetně DPH!
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