
Objednávky na produkty, ktoré sú skladom, prijaté do pravého poludnia, zvyčajne odosielame ešte v 
tent istý deň (pri úhrade vopred, je to v deň pripísania platby na náš účet). No aj my sme len ľudia, a 
môže sa v niektorých prípadoch stať, že dôjde k oneskoreniu vybavenia objednávky. Takéto prípady sa 
však snažíme eliminovať, aby ste mohli užívať produkty z našej ponuky čo najskôr a čo najdlhšie. 

PREDVIANOČNÉ UPOZORNENIE: 
• v predvianočnom období môže dojsť k predĺženiu dodacích lehôt o 1 deň, vzhľadom na zvýšený počet 

prepravovaných zásielok s vianočnými darčekmi :-) 
• aby sme stihli doručiť Tvoj balíček do Vianoc, objednávku je potrebné zaslať najneskôr 20. decembra a 

zvoliť platbu na dobierku (platí pre produkty, ktoré máme na sklade) - pri platbe vopred Ti bude bez 
problémov balíček doručený do Vianoc, len v prípade, že Tvoja úhrada bude na náš účet pripísaná 
najneskôr do 20. decembra. 

  PLATOBNÉ MOŽNOSTI:  

PLATBA VOPRED 
• bezhotovostná platba za objednaný tovar pred jeho dodaním 
• na základe Tvojej objednávky Ti pošleme platobné údaje, na základe ktorých zrealizuješ úhradu  
• po pripísaní úhrady na náš účet vybavíme Tvoju objednávku a odošleme Ti zásielku spôsobom, aký si si vybral  
• je dôležité, aby si pri úhrade zadal správny variabilný symbol - ak sa nepriradí Tvoja platba k objednávke, môže sa 

oneskoriť vybavenie a odoslanie Tvojej zásielky 

DOBIERKA 
• platba za tovar pri jeho prevzatí 
• po doručení Tvojej objednávky Ti pripravíme, zabalíme a odošleme všetko, čo si si u nás objednal (ak bolo všetko 

skladom) 
• pri preberaní zásielky od kuriéra, v Parcel Shope, v Balíkomate alebo na pobočke Slovenskej pošty uhradíš sumu 

dobierky v hotovosti alebo platobnou kartou (pozri možnosti platieb pri jednotlivých spôsoboch doručenia) 
• pri tomto spôsobe úhrady je doručenie zásielky drahšie o príslušný poplatok za túto službu 

  SPÔSOBY DORUČENIA V RÁMCI SR:  

KURIÉR (SPS)      
• najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob, ako Ti môžeme Tvoju zásielku doručiť 
• zásielka bude doručená kuriérom až k Tebe domov, do práce alebo kdekoľvek si uvedieš 
• z objednaných vecí sa môžeš tešiť už nasledujúci pracovný deň - podmienkou je zaslanie objednávky do 12:00 (ak 

si napr. niečo objednáš vo štvrtok do 12:00, zásielka bude na 99% v piatok u Teba) - pozor, to neplatí pri výbere 
platby vopred, keďže objednávku vybavujeme až vtedy, keď nám Tvoja platba nabehne na účet 

• pred doručením Ti príde SMS avízo s číslom zásielky aj telefónnym číslom na kuriéra, pre prípad, že si nebudeš 
môcť zásielku prevziať 

CENA: 3,20 EUR (pri platbe vopred) 
             3,90 EUR (pri dobierke) 



PARCEL SHOP    
• o niečo menej pohodlný, no stále expresne rýchly spôsob, ako Ti môžeme Tvoju zásielku doručiť 
• nemusíš čakať na príchod kuriéra, a čas aj deň vyzdvihnutia zásielky si určíš podľa svojich možností a plánov, 

prispôsobiť sa musíš len otváracím hodinám  
• zásielka bude doručená do tzv. Parcel Shopu - do jedného zo siete odberných miest (predajne s novinami, 
časopismi a tabakovými výrobkami), ktoré sú po celom Slovensku 

• odberné miesto, ktoré Ti najviac vyhovuje, si pri vypĺňaní objednávky vyberieš zo zoznamu, ktorý sa Ti zobrazí po 
zakliknutí tohto spôsobu doručenia 

• aj pri tomto spôsobe doručenia je viac ako možné, že sa budeš z objednaných vecí tešiť už na druhý deň (mimo 
víkendu) - podmienkou je zaslanie objednávky do 12:00, úhrada na dobierku a, samozrejme, musíš si nájsť čas, aby 
si si zásielku na druhý deň v určenom mieste vyzdvihol 

• keď budeš mať zásielku pripravenú na prevzatie, príde Ti SMS avízo o uložení zásielky 
• v Parcel Shope bude Tvoja zásielka uložená maximálne 3 pracovné dni 
• ak si zvolíš platbu na dobierku, počítaj s tým, že v Parcel Shope budeš musieť platiť v hotovosti 

CENA: 2,10 EUR (pri platbe vopred) 
             2,80 EUR (pri dobierke) 

BALÍKOMAT 24/7     
• jednoduchý, diskrétny a stále rovnako rýchly spôsob, ako môžeme Tvoju zásielku doručiť do Tvojich rúk 
• nečakáš na kuriéra, nečakáš v rade a čas aj deň vyzdvihnutia zásielky si určuješ len Ty - po balíček si môžeš prísť v 

ktorúkoľvek hodinu, kľudne aj o polnoci  
• prevzatie zásielky je rýchle a bezpečné - malo by ti to zabrať len cca 20 sekúnd (pri dobierke o niečo dlhšie) a budú 
ťa počas toho strážiť videokamery 

• balíkomaty sú umiestnené pri vybraných supermarketoch po celom Slovensku, miesto Balíkomatu, do ktorého 
chceš doručiť zásielku, si pri vypĺňaní objednávky vyberieš zo zoznamu, ktorý sa Ti zobrazí po zakliknutí tohto 
spôsobu doručenia 

• po uložení zásielky do boxu v Balíkomate Ti príde SMS s prístupovým kódom, ktorý budeš potrebovať na 
odomknutie boxu s Tvojím balíčkom 

• na vyzdvihnutie zásielky máš časový limit 72 hodín od doručenia SMS  
• ak si zvolíš platbu na dobierku, počítaj s tým, že platba je možná len platobnou kartou 

CENA: 2,70 EUR (pri platbe vopred) 
             3,40 EUR (pri dobierke) 

SLOVENSKÁ POŠTA - BALÍK NA POŠTU  
• lacnejšia poštová služba s doručením zásielky na jednu z pobočiek Slovenskej pošty  
• svoj balíček si môžeš vyzdvihnúť na vybranej pošte cca za 2 pracovné dni odo dňa expedície zásielky 
• info o tom, že zásielku si už môžeš na pošte vyzdvihnúť, Ti príde e-mailom alebo SMS-kou 
• zásielku si musíš na priehradke pošty vyzdvihnúť do 10 dní, po tejto lehote nám bude vrátená späť 
• ak si zvolíš úhradu na dobierku, túto môžeš uhradiť len v hotovosti 

CENA: 2,50 EUR (pri platbe vopred) 
             3,20 EUR (pri dobierke) 



SLOVENSKÁ POŠTA - BALÍK NA ADRESU  
• stará klasika, keď čakáš doma, kým pri dverách zazvoní poštár 
• Tvoj balíček bude doručený na adresu, ktorú si uvedieš v objednávkovom formulári 
• lehota prepravy je taktiež 2 pracovné dni odo dňa, kedy Tvoju zásielku odošleme 
• ak v čase doručovania nebudeš na uvedenej adrese, budeš si musieť balíček vyzdvihnúť na priehradke pošty, kde 

treba počítať s určitou stratou času 
• aj tu si treba pripraviť hotovosť - úhrada dobierky je možná len týmto spôsobom 

CENA: 3,70 EUR (pri platbe vopred) 
             4,40 EUR (pri dobierke) 

  SPÔSOBY DORUČENIA DO ČR:  

KURIÉR (IN TIME)       
• najpohodlnejší spôsob, ako Ti môžeme Tvoju zásielku doručiť 
• zásielka bude doručená kuriérom až k Tebe domov, do práce alebo kdekoľvek si uvedieš 
• predpokladaný čas doručenia zásielky je do 2 pracovných dní - lehota závisí aj od toho, kedy nám pošleš 

objednávku a aký spôsob platby si vyberieš 
• v deň doručenia zásielky Ťa bude vopred kontaktovať kuriér 

CENA: 4,70 EUR (pri platbe vopred) 
             5,90 EUR (pri dobierke) 

BALÍKOMAT 24/7   
• jednoduchý, diskrétny a stále rovnako rýchly spôsob, ako Ti môžeme zásielku doručiť do Českej republiky 
• nečakáš na kuriéra, nečakáš v rade a čas aj deň vyzdvihnutia zásielky si určuješ len Ty - po balíček si môžeš prísť v 

ktorúkoľvek hodinu, kľudne aj o polnoci  
• prevzatie zásielky je rýchle a bezpečné - malo by ti to zabrať len cca 20 sekúnd (pri dobierke o niečo dlhšie) a budú 
ťa počas toho strážiť videokamery 

• miesto Balíkomatu, do ktorého chceš doručiť zásielku, si pri vypĺňaní objednávky vyberieš zo zoznamu, ktorý sa Ti 
zobrazí po zakliknutí tohto spôsobu doručenia 

• po uložení zásielky do boxu v Balíkomate Ti príde SMS s prístupovým kódom, ktorý budeš potrebovať na 
odomknutie boxu s Tvojím balíčkom 

• na vyzdvihnutie zásielky máš časový limit 72 hodín od doručenia SMS  

CENA: 5,40 EUR (pri platbe vopred) 
             6,80 EUR (pri dobierke) 


