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POŠTOVNÉ A DOPRAVNÉ NA SLOVENSKU

OSOBNÝ ODBER TOVARU

Pri zasielaní tovaru poštou na dobierku do celkovej
hmotnosti 15 kg:

Ak je cena objednávky - bez
poštovného nad 50,- €, t.j. min.
50,01 €, poskytujeme 50% zľavu
z vypočítanej ceny poštovného

Ak je cena objednávky - bez
poštovného nad 70,- €, t.j. min.
70,01 €, poskytujeme 100% zľavu
poštovného - zadarmo

Celkovú plnú cenu poštovného, resp. balného za
objednaný tovar vypočíta program vždy pri odosielaní
Vašej objednávky na základe celkovej hmotnosti
zásielky.

Poskytnutú zľavu obdržíte až na daňovom doklade
pri doručení zásielky. Pri odosielaní objednávky sa
poskytnutá zľava nezobrazí.

Zľava sa nevzťahuje na výrobky, kde je uvedený
spôsob dopravy len UPS.

Pri prvom odosielaní objednávky Vám program
ponúkne automaticky len dopravu poštou formou
dobierky, resp. UPS dobierky.

Všetky ceny, uvedené v týchto dopravných
podmienkach, sú ceny len za objednaný tovar, bez
dopravného a balného. Platia len pre maloobchodný
predaj.

Ak nesprávne zvolíte spôsob dopravy vzhľadom na
rozmery, hmotnosť tovaru, resp. si nevšimnete
uvedenú poznámku/symbol dopravy, cenu skutočnej
dopravy Vám oznámime obratom mailom po obdržaní
objednávky a tovar zašleme až po odsúhlasení tejto
ceny. Tento prípad môže aj nastať, ak odošlete
objednávku ešte skôr, ako Vám nastavíme ďalšie
možnosti dopravy tovaru a podobne.

Pri objednávke tovaru do celkovej ceny 15 €R
účtujeme balné 3 €. Tovar musí mať hodnotu 15,01 €,
aby ste neplatili balné.

Nakoľko zľavy a balné vypočíta matematicky
objednávkový program, cena musí byť vždy nad
uvedenú hodnotu: napr. 50,01 €, 70,01 €, 100,01 €,
170,01 € a podobne.

Zľavu na poštovné môžete obdržať aj u výrobkov,
ktoré nemajú maloobchodnú cenu nad 50 €, resp. 70 €,
ale musí byť týmto symbolom výrobokoznačený.

Ak si objednáte tovar so symbolom
UPS, posielame ho len špedičnou
firmou, aj keď si vyberiete spôsob
dopravy poštou na dobierku. Jedná
sa o výrobky veľkých rozmerov,
alebo veľkej hmotnosti.

Môžete si vybrať tento spôsob dopravy aj pri expesnom
doručení zásielky do 24 hod. Ak je Vaša zásielka do
celkovej hmotnosti 20 kg a celková cena objednaného
tovaru (bez dopravného) je:
- nad 200 € poskytujeme 50% zľavu
- nad 500 € zasielame zadarmo

Ak si chcete objednaný tovar cez internetový obchod
vyzdvihnúť osobne, uveďte to v poznámke. Pri prvom
odbere Vám ponúkne len dobierku poštou a UPS.

Osobný odber tovaru je možný len pri platbe predom
alebo pri nákupe nad 15 €. Pri osobnom odbere tovaru
Vám najprv oznámime čiastku a číslo účtu. Až po
zaplatení si môžete dohodnúť termín odberu.

Na osobný odber tovaru máme vyhradený len jeden-
dva dni v týždni, ktorý Vám oznámime mailom, resp.
telefonicky.

Platbu predom pri osobnom odbere sme museli
zaviesť zdôvodu dlhodobého skladovania tohto tovaru,
pretože niektorí zákazníci si tovar preberajú už 3 až 4
mesiace.

Môžete nás kontaktovať mailom, alebo telefonicky v
čase od 10 hod do 12 hod / od 14 hod do 16 hod.
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ZASIELANIE TOVARU DO ČR

Objednaný tovar našim maloobchodným
zákazníkom z Českej republiky zasielame formou
dobierky prostredníctvom Českej pošty, kam zásielky
pravidelne dopravujeme minimálne jedenkrát do
týždňa. Taktiež platba dobierky je pre Vás ako
tuzemská v rámci ČR, pretože peniaze odosielate tiež
len na územie Českej republiky na adresu podacej
Českej pošty v Českej republike.

Cenu objednanávaného tovaru v Kč si môžete
nastaviť na pravej strane displeja .
Prepnite si ceny z Euro na . V tejto cene
Vám bude tovar účtovaný aj keď sa pri odosielaní
objednávky zobrazia ceny tovaru a poštovného v €uro.

Od 1. 1. 2010 postupne upravujeme ceny pre
zavedenú - zmenu kurzu - €uro / Koruna česká. Môže
sa preto stať, že tovar nakúpite aj za menšiu cenu, ako
je uvedené na webe. Za vyššiu určite nie. Prípadnú
zníženú cenu Vám oznámíme mailom pre celkovej
cene zásielky.

Za dobierku zaplatíte bežnú taxu Českej pošty.
Celková suma dobierky Vám bude oznámená obratom
mailom. Pri objednávke tovaru do 15 €, účtujeme
balné vovýške 3 €.

Pri odbere tovaru o celkovej hmotnosti do 15 kg, za
rovnakých podmienokako pre SK odberateľov:

Ak je cena objednávky - bez
poštovného nad 50,- €, t.j. min.
50,01 €, poskytujeme 50% zľavu z
vypočítanej ceny poštovného

Ak je cena objednávky - bez
poštovného nad 70,- €, t.j. min.
70,01 €, poskytujeme 100% zľavu
poštovného - zadarmo

Všetky podmienky sú rovnaké, ako pre zákazníkov SK,
až na jeden rozdiel:
pri výbere spôsobu doručenia zásielky vyberte:

Zobrazenie cien
Koruna česká

Poštou- dobierkaČR
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CENA POŠTOVNÉHO

Chcete vedieť cenu poštovného za tovar, ktorý ste si
už vybrali do nákupného košíka ?

Vložte do nákupného košíka tovar, ktorý ste si vybrali.
Po každom vložení ďalšieho tovaru sa Vám zobrazí

. Ak chcete zmeniť počet
kusov, opravte to v kolonke a vždy stlačte

. Ak chcete niektorú položku z
objednávky vybrať, kliknite do štvorčeka pod

a stlačte . Ak chcete
pokračovať v nákupe, stlačte . Ak máte
košík prázdny a chcete pokračovať v nákupe, stlačte

.
V pravej časti sa zobrazuje hodnota Vášho

celkového nákupu. Ak chcete vedieť, koľko zaplatíte za
poštovné za tovar v nákupnom košíku, stlačte

. Dostanete sa na
. Pri prvej objednávke je uvedená len jedna

možnosť - . Pri ďalšej objednávke
Vám nastavíme už viac možností. Ak bývate v okolí
Piešťan, tak Vám nastavíme aj .

Upozornenie: ak je Vaša objednávka tovaru menšia
ako 30 EUR, účtujeme aj balné. Tento poplatok sme
museli zaviesť od 30. apríla 2009, pretože prichádzalo
denne až 10 objednávok v hodnote tovaru od 2 do 5
EUR.

Po nastavení spôsobu dopravy stlač te
. Skontrolujte si fakturačnú adresu a ak

súhlasí, stlačte . Dostanete sa na
. Zobrazí sa Vám zoznam

objednaného tovaru, hodnota dopravného/poštovného
a celková hodnota objednaného tovaru vrátane
dopravy/poštovného .

Ak súhlasíte s celkovou cenou zásielky vrátane
dopravného/poštovného, stlačte potvrdiť a objednávku
odošlete.

Všimnite si, či cena tovaru - bez poštovného - nie je
už nad 50 € alebo 100 € a pod. - obdržíte zľavu podľa
podmienok uvedených na prvej strane, aj keď nemá
ešte symboly na zľavu 50% a 100%. Tieto postupne
uvádzame na nové výrobky do našej ponuky a
postupne ich budeme doplňovať aj na staršie.

Ak nesúhlasíte s uvedenou cenou, systémovým
tlačítkom v pravej časti obrazovky sa vráťte
do nákupného košíka, odstráňte všetky objednané
položky tovaru a Váš nákupný košík zostane prázdny.

Môže sa stať, že objednávku omylom odošlete.
Žiadnyproblém, pošlite mail, že objednávku rušíte.

"Obsah nákupného košíka"
"Množstvo"

"Aktualizovať"

"Odstrániť" "Aktualizovať"
"Nakupovať"

"Pokračovať"

"Pokladňa" "Sposob doručenia a
platby"

"Poštou dobierka"

"Osobný odber"

"Pokračovať"
"Pokračovať"

"Potvrdenie objednávky"

"Celkom k úhrade"

"Dozadu"
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