Poštovné
Balík zasíláme přepravní společností, kterou si zvolíte při objednání zboží:
a) PPL: cena 99,-Kč včetně DPH+30,-Kč dobírka – doručení do 1-2 dnů od
odeslání.
b) Česká pošta: balík do ruky – cena 120,-Kč včetně DPH+30,-Kč dobírka –
doručení následující den od odeslání
c) Česká pošta: balík na poštu - cena 120,-Kč včetně DPH + 30,-Kč dobírka doručení do 1-2 dnů od odeslání
d) Česká pošta: klasický balík - cena 80,-Kč včetně DPH+30,-Kč dobírka –
doručení cca 3-5 dnů od odeslání
e) poštovné na Slovensko: spol. PPL - 169,-Kč včetně DPH + 30,-Kč dobírka
f) platba předem: je možná u všech zvolených přeprav – pak se dobírka 30,-Kč
neúčtuje
Pokud si zvolíte přepravu bez dobírky, budou Vám zaslány podklady k platbě.
Po zaplacení převodem na účet Vám přijde balík dle zvoleného doručovatele
(PPL, Pošta..).

Dodací podmínky:
1. Zboží odesíláme od 1-do 3 dnů od obdržení objednávky. V případě velkého zájmu
se může dodací lhůta prodloužit.
2. Pokud objednané plavky nebo barevné provedení není skladem, nabídneme příp.
jiný druh nebo jiné barevné provedení. Případně Vás budeme informovat, kdy dané
zboží bude skladem.
3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
4. Balík zasíláme dle zvoleného způsobu dopravy.
5. Když Vám objednané zboží nevyhovuje, můžete zboží vrátit nebo vyměnit do 14
dnů od převzetí zásilky. Kompletní podmínky k vrácení viz kompletní reklamační
podmínky s sekci objednávka
6. Výměna zboží je prováděna do tří dnů od doručení zásilky. Cena výměny je 80,Kč (včetně DPH).
7. Hotovost vracíme na Vámi zaslané číslo účtu a vrácení hotovosti na účet je
zdarma. Pokud požadujete vrácení složenkou je cena od 30,-do 50,-Kč
dle ceníku České pošty.
8. Poštovné je zdarma při objednávce nad 3.000,-Kč bez DPH.
9. Při vrácení celé zásilky do 14 dnů se poštovné, které vám bylo účtováno spolu
se zbožím, vrací na vámi uvedený účet (vrací se nejnižší poštovné, když byla
zvolena dražší varianta, rozdíl hradí kupující). Vrátíte jen část zásilky, pak se
poštovné nevrací.

10. Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu si hradí kupující sám.
11. Pro velkoodběratele zasíláme velkoobchodní ceník na vyžádání.
Další podrobné informace najdete v obchodních podmínkách.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Trčková Ladislava

www.plavky-effy.cz
www.plavky-trckova.cz

