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PROČ NAKUPOVAT U NÁS

 Široký sortiment

Nabízíme široký sortiment značek, modelů, výrobků a plnou podporu nabízeného sortimentu.
Technická podpora ke všem autoalarmům, hands free sadám i dalším výrobkům, vyžadujícím
montáž.
Pokud potřebujete poradit s výběrem zboží, neváhejte a zavolejte nám. Zde jsou kontaktní údaje a
provozní doba.

 Expedice zboží od nás do 24 hodin

Zboží, které máme skladem, Vám dodáme do druhého pracovního dne a bez příplatku. Dnes
objednáte - zítra máte.
Při objednávce nad 4900 Kč vč. DPH je doprava zcela ZDARMA bez jakýchkoliv dodatečných
podmínek a nákladů.
Možnost osobního odběru objednaného zboží v naší kanceláři v Brně.

 Jednoduchost nákupu

Náš internetový obchod je koncipován pro co nejsnadnější a nejrychlejší nákup.
Nakupovat můžete i bez registrace. Stačí vložit zboží do košíku a vyplnit adresu.
Stav vyřízení Vaší objednávky oznamujeme několika e-maily - od převzetí a potvrzení termínu
odeslání až po zaslání čísla balíku. U nás máte o Vaší objednávce vždy přehled.

 Nákup na splátky

Možnost nákupu zboží na splátky se společností Cetelem a.s.
Žádost o úvěr můžete vyřídit jednoduše a bezpečně z pohodlí vašeho domova hned po dokončení
objednávky.

 Seriózní přístup

Firma dobrý-obchod.cz je firma s dlouholetou tradicí, bez jakýchkoliv závazků a dluhů. Nejsme žádní
prodejci, provozující prodej tzv. "na koleně".

 Záruka vrácení peněz

Dle parag. 53 odst.7 Obč.Z můžete využít právo na vrácení zboží do 14 dnů při odstoupení od kupní
smlouvy.

 Ohlasy našich zákazníků

Dobrý den velice oceňuji vaše služby a vaší ochotu. Hledání ve vašich webových stránkách bylo přehledné,
vyřízení objednávky jednoduché a čas doručení byl výborný. Včera touto dobou jsem si od vás objednal
zboží a dnes ho mohu použít. Velice si cením vašich služeb kdyby každý e-shop měl vyřízení objednávek
jako vy. Dan S.

Vše ok, jsem spokojený, děkuji, určitě Vás doporučím. J. Z.

Díky moc,vše bylo vynikající. S.

Jsem s Vašimi službami spokojen a mile překvapen Vaším jednáním. Jste vyjímkou na našem trhu. Tato
objednávka nebyla poslední.

Žádný problém s doručením zásilky nebyl a děkuji Vám. Považuji Vaše služby včetně sortimentu za
vynikající. B.

Vaší službou jsem byl spokojen i se zbožím. Objednávka byla v čas doručena. Děkuji za službu Š.

Díky, vše proběhlo korektně, rychle a podle objednávky. Díky, K.h



Dakujem za Vasu starostlivost, objednavka bola vybavena k mojej plnej spokojnosti, tesim sa na pripadnu
dalsiu spolupracu.

Objednávka mého zboží byla naprosto v pořádku. Těším se na další příležitostné obchody. S pozdravem
Jiří S.

Dekuji vše bylo v pořadku maximalní spokojenost Hezký den Radek B.

Zásilka dorazila OK,jsem spokojen,díky za ochod.Milan I. - Teplice

Děkuji moc za bleskové vyřízení mé objednávky. Dnes zásilka dorazila. J.P.

Děkuji za Vaši ochotu při vyřizování naší objednávky. Se službymi  u Vaší společnosti jsme byli moc
spokojeni. Děkuji Ch.

Dekuji zbozi mi bylo doručeno mam ho vyskouseny a funguje perfektně jsem spokojenej

Dovoluji si tímto Vám a Vašim pracovníkům poděkovat za zaslaný měnič napětí 13/220V, 300W, který jsem
obdržel v pořádku a se kterým jsem spokojen, jakož i s Vaší službou. Budu-li mít v budoucnu potřebu
nákupu, obrátím se na Vaši firmu.

Jeste jednou dekuji za pomoc pri sehnani zbozi, ktere jsem potrebovala. Vas obchod budu pouze
doporucovat.

Zboží dorazilo hned druhý den  po objednání a již plní úlohu v mém voze pro kterou je určeno.

Děkuji velice za rychlé vyřízení. Kabel dorazil včas a v pořádku. Rádio už mi hraje, díky Vám! Zůstávám s
pozdravem J. B.

Dekuji za naprosto ukazkove vyrizeni objednavky. Necelych dvacet hodin od objednani po doruceni - to je
servis, ktery si zaslouzi pochvalu. Prestoze neobchodujete s komoditami, ktere me primarne zajimaji,
predpokladam, ze si najdu nejaky duvod, jak u vas opet nakoupit. Srdecne zdravi Jan N.

S Vašimi službami jsem byl na 110 % spokojeny. Překvapila mě rychlost, s jakou jste doručili moji zásilku.
Ještě jednou děkuji a jsem si jist, že zase využiji Váš dobrý obchod :-). S pozdravem Z.

Dobrý den, objednané zboží došlo v naprostém pořádku v  avizovaném termínu. Děkuji a těším se na další
spolupráci! Příjemný den! Zdeněk L.

Děkuji, zboží i doručení v požadovanou hodinu, bylo doručeno v pořádku. S vaší prací jsem byl velice
spokojený. Spozravem Š. Václav

Preji vam prijemny den, takhle si predstavuji spolupraci a peci o zakaznika. Mejte se. Radomír H.

Děkuji, vše přišlo OK, s Vámi je radost obchodovat ! Š. H.

Aspoň vím na koho se mám příště obrátit a jěště jednou děkuji a přeji hodně spokojených zákazníků tak
jako jsem byl já. Se srdečným pozdravem F. Š.

Objednávka došla v pořádku, světla jsou namontována na vozidle a svítí dobře - děkuji V.

Vše proběhlo v naprostém pořádku. Děkuji za vaše perfektní služby, které rád v budoucnu znovu využiji.

Zásilka došla bez problémů. Vaše služby hodnotím velmi dobře. Jan S.

Děkuji za vyřízenou reklamaci. Jinak musím konstatovat, že s Vámi je výborná spolupráce. Mám na mysli
celkovou komunikaci s Vámi. To píšu ze zkušeností.

 Ověřeno zákazníky

Splňujeme podmínky pro udělení certifikátu Ověřeno zákazníky, který rozlišuje obchody poskytující kvalitní
služby svým zákazníkům. Recenze mohou psát pouze ověření zákazníci - tím je zaručena 100%
pravdivosti všech recenzí. Přečtěte si recenze na náš e-shop.
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