Všeobecné obchodné podmienky donáškovej služby Precise Kantína
1.Objednávky
-

Objednávky prijímame deň vopred do 15:00 alebo v daný deň najneskôr do 9:30 na tel. čísle

-

Minimálny počet doručovaných obedov je 2 ks.
Do objednávky treba nahlásiť počet a druh objednaného jedla, miesto doručenia, meno a priezvisko, tel. kontakt,
poprípade poschodie a číslo dverí.

0919 222 585

2.Rozvoz
-

Rozvoz prevádzkujeme v Košiciach do mestských častí Sever, Staré mesto, Juh, Západ, Ťahanovce, Sídlisko
dargovských hrdinov, Panoráma, Sídlisko KVP , Vyšné opátske ,Nad Jazerom ,Barca ,Myslava ,Džungľa
Po individuálnej dohode je rozvoz možný aj do iných mestských častí
Rozvoz jedla realizujeme od pondelka do piatka len v pracovné dni od 11:00 – 15:00, počas víkendov a sviatkov
a dní pracovného pokoja rozvoz nerealizujeme.
Balenie obedov realizujeme do umelohmotných jednorazových obalov

3.Ceny a platby
-

Cena donášky je 1 eur, pri 4 a viac obedoch na jednu objednávku donášku neúčtujeme. Jednou objednávkou sa rozumie
ak je objednávka urobená jedným telefonátom a doručená na jednu adresu a uhradená na jeden bloček.

-

Platba je možná v hotovosti alebo stravnými lístkami.
Neúčtujeme balné.
Ceny obedov sú rovnaké ako na našej prevádzke Precise Kantína , Strojárenská
3. sú zverejnené v aktuálnom týždni :
1.na našej internetovej stránke http://precisefood.sk/denne-menu/
2.Na dverách našej prevádzky Precise Kantína , Stojárenská 3 ,Košice( vo dvore)

-

Po dohode je možná platba aj na faktúru.

4.Reklamácie
-

-

Pri prevzatí objednávky skontrolujte správnosť objednávky v prítomnosti donáškara. Ak nejaké
jedlo chýba, ihneď prosím upovedomte donáškara alebo telefonicky nahláste chybu v doručení.
Naša spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za pokrm, ktorý nie je skonzumovaný behom 30
minút od doručenia.
V prípade nutnosti stornovania objednávky je nutné to nahlásiť čo najskôr. Ak je jedlo už
pripravované , stornovanie už nie je možné.
Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu
musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru

Tieto podmienky sú platné od 1.6.2016.

Prevádzka:
Precise Kantína
Strojárenská 3
04001 Košice
Kontakt :+055/3027137
Email:kantina@precisefood.sk

Prevádzkovateľ:
Precise s.r.o
Mlynárska 19
04001 Košice
IČO:46221506

