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DOPRAVA A PLATBA 

 
ZPŮSOBY DOPRAVY 
Pro přepravu našich zásilek v rámci České republiky využíváme 
služeb České pošty a PPL. Pro přepravu našich zásilek v rámci 
Slovenské republiky využíváme služeb Slovenskej pošty a Poštového 
kuriéra. Náš eshop předává zásilky k doručení do 48 hodin od přijetí 
objednávky. 
 
Níže uvedené ceny platí při platbě předem na účet. Při doručení na 
dobírku je potřebné k uvedenému způsobu dopravy ještě připočítat 
cenu za dobírku (viz. sekce doručení na dobírku) 
 
1. ČESKÁ POŠTA  

BALÍK DO RUKY  

Česká pošta doručí zásilku na vámi zvolenou adresu. V případě 
nezastižení bude zásilka uložena na nejbližší poště, kde bude po 
dobu 7 dní připravena k vyzvednutí. O průběhu doručování budete 
informováni přes SMS a email. 

Doba doručení: 1-2 pracovní dny 
 
BALÍK NA POŠTU  
Česká pošta doručí zásilku na vámi zvolenou poštu, kde bude po 
dobu 7 dní připravena k vyzvednutí. O průběhu doručování budete 
informováni přes SMS a email. 
Doba doručení: 1-2 pracovní dny 
U doručení prostřednictvím České pošty je účtováno paušální 
poštovné ve výši 69Kč (3eur) 
 
2. PPL (kurýr) 
Společnost PPL (kurýr) doručí zásilku na vámi zvolenou adresu. O 
průběhu doručování budete informováni přes SMS a email. 
Doba doručení: 1-2 pracovní dny 
Cena: 115 Kč (4,30EUR) 
 
3. SLOVENSKÁ POŠTA  
 
BALÍK NA ADRESU 
doručení na odevzdávací místo podle adresy uvedé na balíku nebo 
adresním štítku.                            
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BALÍK NA POŠTU 
uložení zásilky na poště – podmínkou poskytnutí služby Balík na 
poštu, který SP uloží na poště, je uvedení mobilního čísla anebo e-
mailové adresy. 
Doba doručení: 1-3 pracovní dny 
U doručení prostřednictvím Slovenské pošty je účtováno paušální 
poštovné ve výši 5EUR 
 
4. POŠTOVÝ-KURIÉR.sk 
Společnost Poštový-kuriér.sk (kurýr) doručí zásilku na vámi zvolenou 
adresu. O průběhu doručování budete informováni přes SMS a email. 
Doba doručení: 1-4 pracovní dny 
Cena: 6,76EUR 
 
 
Doručení a způsob platby na dobírku (dodatečné poštovní 
náklady k výše uvedeným způsobům doručení) 
 
1. DOBÍRKOU ČESKÉ POŠTY  
Objednávku zaplatíte při doručení dopravcem. 
Cena: 30 Kč 
 
2. DOBÍRKOU PPL 
Objednávku zaplatíte při doručení dopravcem. 
Cena: 42 Kč 
 
3. DOBÍRKOU SLOVENSKEJ POŠTY 
Objednávku zaplatíte při doručení dopravcem. 
Cena: 1,30EUR 
 
4. DOBÍRKOU PROSTŘEDNICTVÍM POSTOVY-KURIER.SK 
Objednávku zaplatíte při doručení dopravcem. 
Cena: 0,96EUR 
 
 
PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM  
Objednávku zaplatíte na náš bankovní účet klasickým převodem. 
Zásilku odešleme ihned po přijetí platby. Jako variabilní symbol 
uveďte číslo objednávky. 
Číslo účtu pro dodání v rámci ČR: 5694246349/0800 vedený u České 
spořitelny v měně CZK 
Číslo účtu pro dodání v rámci SR:  
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IBAN: CZ84 0800 0000 0019 8227 4223, SWIFT: GIBACZPX vedený 
u České spořitelny v měně EUR 
Cena: ZDARMA 
 


