Vše o nákupu
Kdy zboží obdržíte?
Po odeslání objednávky budete v co nejbližším termínu emailem informováni o způsobu a
termínu dodání objednaného zboží.
Zboží skladem je odesíláno do několika dní.
Zboží na objednávku bude odesláno po zhotovení. O termínu budete informováni.
Jaká je výška poštovného?
Objednávky po ČR

DPD přepravní společnost

Zásilkovna

Dodání na adresu domů
nebo do firmy

Dodání na adresu Zásilkovny
v blízkosti vašeho bydliště

- cena 109,- Kč

- cena 69,- Kč

Česká pošta

Výběr pobočky si prosím zvolte na
adrese
https://www.zasilkovna.cz/pobocky
a oznamte ji v poznámce
v objednávce.

Malé zásilky např.
*mince
*pytlíčky Lady Gaia
* channelingy
* CD
Je možné poslat jako
doporučenou zásilku
- cena 65,- Kč

K objednávce nad 2600,- Kč od nás získáváte dopravné po České republice zdarma.

Objednávky do SR

GLS přepravní společnost

Dodání na adresu domů nebo do firmy
- cena 5 Euro

Zásilkovna

Dodání na adresu Zásilkovny v blízkosti
vašeho bydliště - cena 4 Eura.
Výběr pobočky si prosím zvolte na adrese
https://www.zasilkovna.cz/pobocky a
oznamte ji v poznámce v objednávce.

K objednávce nad 105 Euro od nás získáváte dopravné na Slovensko zdarma.

Ostatní země
Poštovné dle tarifů přepravních společností, výška poštovného na vyžádání.

Jak probíhá platba?
Platba probíhá ve všech případech předem na bankovní účet. K platbě budete vyzváni
emailem, ve kterém vám zašleme shrnutí objednávky a údaje potřebné k převodnímu příkazu:
částku, číslo účtu, variabilní symbol. Peníze jsou na náš účet obvykle připsány za 1 - 3
pracovní dny.
Zboží je expedováno až po přijetí platby v rozmezí cca 1 - 5 pracovních dní. Při převzetí
zásilky pak již nic neplatíte.
Naše číslo účtu je: 670100-2206419324/6210.

Co dál potřebuji vědět?
Informace o tom, jak odstoupit od uzavřené kupní smlouvy nebo vyřídit reklamaci jsou
uvedeny v našich Obchodních podmínkách.
Informace o ochraně osobních údajů si prosím pročtěte v dokumentu k Ochraně osobních
údajů.

