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DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
 

1. Osobný odber 
 

• Objednávku je možné vyzdvihnúť na prevádzke v deň objednania za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. 
V ostatných prípadoch bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.  

• Objednávky je možné vyzdvihovať počas otváracích hodín prevádzky, mimo túto dobu po dohode. 
 

2. Doručovanie kuriérskymi spoločnosťami 
 

• Tovar je doručovaný prepravnými kuriérskymi spoločnosťami: 
Slovak Parcel Service s.r.o. 
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji; IČO: 31329217 
http://www.sps-sro.sk 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 
Technická 7, 821 04 Bratislava; IČO: 35834498 
https://www.dpd.com/sk 
Zásielkovňa s.r.o. 
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava; IČO: 48136999 
https://www.zasielkovna.sk 

 

• Poštovné, ak nie je uvedené inak, je účtované v závislosti od sumy objednávky nasledovne: 
 

do 1999,89 €  -   3,90 € 
od 1999,90 € -   0 € 
 

• U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy 
zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 

• POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u 
prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. 

• Zásielka je zvyčajne doručená do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru. O odoslaní tovaru je kupujúci 
informovaný e-mailom. 

 
3. Spôsoby platby 

 

• Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi: 
 
- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho na základe predfaktúry – bez poplatku 
- dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru – poplatok 1 € - 3 € 
- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke – bez poplatku 
- bezhotovostne platobnou kartou  pri prevzatí tovaru - poplatok je od 1 € v závislosti od výšky platby, pričom 

zákazník je o výške sumy informovaný pri objednávaní tovaru 
 

Uvedené spôsoby doručovania tovaru a uskutočňovania platieb sú platné pre tovar štandardných rozmerov 
a dodania tovaru v rámci Slovenskej republiky. Kupujúci je o výške jednotlivých poplatkov informovaný pri realizácii 
objednávky. Všetky sumy sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty. 

 


