
 

Dodací podmínky a způsob platby 

• Dodání zboží 

Níže pro Vás uvádíme informace k procesu zasílání našeho zboží. Po vytvoření 
Vaší objednávky a jejím odeslání, Vám bude zaslán e-mail s automatickým 
potvrzením Vaší objednávky a jejím shrnutím. Tento e-mail Vám sděluje, že se 
na objednávce začíná pracovat.  

Po zpracování Vaší objednávky obdržíte také e-mail, který Vás upozorní, že 
objednávka byla předána dopravci k doručení. 

• Dodací lhůta 

Objednané zboží Vám dodáme s ohledem na jeho dostupnost a provozních 
možností v co nejkratší době zásilkovou službou. V případě zvýšeného zájmu o 
produkty se dodací lhůta může prodloužit.  

• Způsob uhrazení ceny za zboží a doprava 

Zákazník může uhradit kupní cenu za zboží následujícím způsobem: 

• dobírkou (hotově, v některých případech také platební kartou) 
• prostřednictvím platební brány na internetu 
• převodem na bankovní účet – proforma 

a) Dobírka 
Úhrada platby probíhá v místě předání prostřednictvím zásilkové 
služby (kurýr převezme hotovost). 

b) Platba přes platební bránu 
Platba představuje bezpečný, moderní a pohodlný způsob 
bezhotovostního nakupování. 
Údaje ze své platební karty zadáváte přímo na webovou stránku 
banky přes rozhraní platební brány banky a přenos dat se 
uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, 
který tyto informace šifruje. 

c) Převodem na bankovní účet 
Pokud zvolíte platbu převodem na bankovní účet, upozorňujeme, 
že dochází k připsání platby na náš účet za 1 až 3 pracovní dny. Po 
dokončení objednávky Vám zašleme údaje potřebné k bankovnímu 
převodu (číslo účtu, variabilní symbol, celková částka). Po připsání 
platby na náš účet, začneme připravovat Vaši objednávku.  

Daňový doklad vám zašleme elektronicky. 



• Doprava 

Zásilku Vám doručíme dvěma způsoby (s ohledem na zboží – sklo) a to: 

Zásilkovna 
Česká pošta – Balík do ruky 
 

a) Zásilkovna 
Dopravu na určenou adresu Vám zajišťuje prodejce prostřednictvím 
zásilkové služby, a to po České republice a Slovenské republice. 

Cena dopravy je stanovena na 69 Kč včetně DPH v České republice. 

V případě dodání zboží na dobírku je navýšena na částku 89 Kč včetně 
DPH. (cena za doběrečné je 20 Kč včetně DPH). 

b) Česká pošta – Balík do ruky 
Balík do ruky je doručován na jakoukoliv adresu v České republice. Od 
České pošty obdržíte SMS nebo e-mail s informacemi o pohybu balíku, a 
to ode dne jeho podání.  
 
Cena dopravy je stanovena na 130 Kč včetně DPH v České republice. 
 
V případě dodání zboží na dobírku je navýšena na částku 150 Kč včetně 
DPH (cena za doběrečné je 20 Kč včetně DPH). 

Při platbě přes platební bránu hradíte pouze dopravu. 

• Převzetí zboží 

Při převzetí zásilky Vám doporučujeme ihned prohlédnout a zkontrolovat zboží. 
Jestliže zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, sepište prosím za 
přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky včetně potvrzení. 

Pokud dojde k poškození samotného zboží, tak Vám poskytneme slevu nebo 
Vám zašleme nové zboží. 

Dále upozorňujeme, že podepsáním přepravního listu přepravci souhlasíte s 
převzetím zboží a stvrzujete, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Zkontrolujte 
si prosím, zda došlo veškeré objednané zboží a jejich množství v pořádku, a to 
nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace tohoto rázu 
bohužel již nemůžeme brát ohled. 

• Komunikace  

V případě dotazů náš můžete kontaktovat na info@zezem.cz 


