DOPRAVA
DOPRAVA ZADARMO - objednávky na území Slovenska nad 50€
Ak Vaša objednávka presiahne 50€, dopravu neplatíte. Iba cenu dobierky, ak zvolíte túto možnosť.

OSOBNÝ ODBER
ZÁSILKOVNA
Poplatok
Dobierka
Pri objednávke
nad 50€

• výdajných miest po celom Slovensku, viac na www.zasilkovna.sk
3,50 €
0,50 €
ZADARMO

GLS
•
•
•
•

GLS doručuje balíky vo všedné dni od 9 do 17 h
v prípade dobierky uhradíte čiastku za balík v hotovosti priamo vodičovi pri predaní zásielky
pred doručením tovaru vás bude kontaktovať vodič o doručení zásielky
ak Vás vodič nezastihne pri prvom pokuse o doručenie, nechá v poštovej schránke oznámenie

Poplatok bez
dobierky
Poplatok s
dobierkou
Dobierka
Pri objednávke
nad 50€

3,10 €
4,10 €
1€
ZADARMO

SLOVENSKÁ POŠTA
• službu zabezpečuje Zásielkovňa, zákazník je dopredu informovaný e-mailom o prevzatí tovaru
z e-shopu
• Zásielkovňa odovzdá tovar pobočke Slovenskej pošty a rozvoz na adresu je v kompetencii
Slovenskej pošty
• v prípade neprítomnosti zákazníka na adrese je tovar uložený na najbližšej pobočke Slovenskej
pošty podľa štandardných podmienok
Poplatok
Dobierka
Při objednávce
nad 1000,- Kč

4,99 €
1€
ZADARMO

PLATBA
Platba online/systém GoPay
Jednoducho, bezpečne a rýchlo zaplatíte vďaka platobnému systému GoPay. Môžete využiť platbu platobnou
kartou, bankovým prevodom alebo jednu z vybraných bánk. Pre využitie platobného systému GoPay pre platbu
bankou je potreba mať aktívny internetové bankovníctvo.
Po odoslaní objednávky vás presmerujeme do vášho internetového bankovníctva alebo rozhranie pre platbu
kartou.
Po prihlásení do vášho internetového bankovníctva sa vám zobrazí platobný príkaz, ktorý potvrdíte. Platba za
vašu objednávku platobnou kartou bude na náš účet pripísaná okamžite v pracovné dni aj cez víkend. Platba
cez vaše internetové bankovníctvo bude na náš účet pripísaná v pracovné dni do 15 minút, v ostatné dni bude
pripísaná nasledujúci pracovný deň. Platba za vašu objednávku bankovým prevodom prebehne zvyčajne do 2
pracovných dní. Tovar expedujeme až po pripísaní čiastky na náš účet.

