
ZAHRADA Výrobce: KHW Geschwenda, Německo

CENY, OBCHODNÍ PODMÍNKY 2021 MALOOBCHODNÍ CENÍK

Výrobek Číslo výrobku MOC v Kč 
včetně DPH

Truhlík na rostliny velký se špalírem 37001 bílá 1990
šíře 100 cm 37003 zelená 1990
Truhlík na rostliny, čtvercový 38001 bílá 890

38003 zelená 890
Truhlík na rostliny, obdélníkový 38101 bílá 1290

38103 zelená 1290
Oblouk na růže s truhlíky na rostliny 37601 bílá 3290

37603 zelená 3290
37605 antracit 3290

Zahradní lavice "Berlín" 43001 bílá 2990
43003 zelená 2990

Zahradní lavice "Kodaň" 43501 bílá 3990
43503 zelená 3990

Truhlík se zavlažovacím systémem a 37301 bílá 1490
kolečky, se špalírem, "Calypso" 37303 zelená 1490
Truhlík se zavlažovacím systémem a 37391 bílá 890
kolečky "Calypso" 37393 zelená 890
Špalír pro truhlík "Calypso" 37381 bílá 790
Špalír pro truhlík "Calypso" 37383 zelená 790
Zavlažovací klobouk - základní řada 361001 285
1x klobouk, 1x hadička, 1x tyčka 150 cm
Zavlažovací klobouk - kompletní sada 362001 425
1x klobouk,1x hadička,1x fólie,10x držák
1x tyčka 150 cm
Zavlažovací klobouk - rozšíření zákl.řady 363001 175
1x ochranná fólie,10x držák
Zavlažovací klobouk-kompletní sada 3ks 363003 1160
3x klobouk,3x hadička,3x fólie,30x držák
3x tyčka 150 cm
Obelisk - mřížková pyramida 40851 bílá 890

40853 zelená 890

Obelisk se čtvercovým truhlíkem 40801 bílá 1580

40803 zelená 1580

Výhradní dovozce do ČR a SR:
Lukland, a.s. Na Spravedlnosti 841/27, 397 01 Písek, ČR
Tel.: +420 603 242427 IČ: 25192710 DIČ: CZ25192710

   www.lukland.cz info@lukland.cz
Poznámky:
Ceny uvedeny v Kč. Ceny zboží nezahrnují balné a dopravné. 

Dodací lhůta: 2 dny, při vyprodání zásob do 2 týdnů
Platební podmínky:
dobírka nebo na proforma fakturu.

Platnost: od 15.03.2021

Záruční a reklamační podmínky:Záruční doba je 2 roky.
Oprávněnou reklamací se rozumí případ, kdy došlo k vadě na materiálu, popřípadě k chybě při zpracování ve výrobě.
V případě uznané reklamace si výrobce vyhrazuje zaslat prodejci či přímo konečnému zákazníkovi na vlastní náklady náhradní 
díl, pokud lze dodáním náhradního dílu závadu odstranit. 
Při vlastním zavinění problému zákazníkem lze vyžádat náhradní díl, který bude zaslán proti úhradě prodejci nebo přímo 
konečnému zákazníkovi, pokud je takový náhradní díl k dispozici pro konkrétní závadu. 
Rozhodnutí o tom, zda se jedná o závadu materiálu či chybu zpracování, si vyhrazuje právo provést výrobce. Pro takové 
rozhodnutí je potřeba poslat výrobci fotografii závady a doklad o zakoupení. O závadě může rozhodnout výrobce i na základě 
předchozích zkušeností podle popisu závady nebo například místa prasknutí apod.  


