
Doprava a platba 

Způsob dodání zboží a ceny za dopravu 

V případě, že není stanoveno jinak, zboží v rámci České republiky expedujeme kurýrní 
službou PPL nebo prostřednictvím Zásilkovny. 

Zásilky odeslané kurýrní službou jsou obvykle doručovány následující pracovní den po 
odeslání.  

O aktuálním stavu Vaší objednávky Vás budeme informovat e-mailem. 

 

Ceny dopravy pro ČR jsou následující: 

Přepravní služba 
Cena dopravy (při objednávce do 

2000 CZK) 
Cena dopravy (při objednávce nad 

2000 CZK) 

Kurýr PPL 79 CZK ZDARMA 

Zásilkovna 49 CZK ZDARMA 

 

Ceny dopravy pro SLOVENSKO jsou následující: 

Přepravní služba 
Cena dopravy (při objednávce do 

80 €) 
Cena dopravy (při objednávce nad 

80 €) 

Zásielkovňa 3,00 € ZDARMA 

Doručení na adresu 3,70 € ZDARMA 

 

Balné - ZDARMA 

Náklady na balení zboží hradíme při každé objednávce za Vás. 

 

Způsoby platby 

1. Na dobírku 

Platba za balík probíhá až při doručení Vámi objednané zásilky. Dobírku platíte v hotovosti 
při doručení zboží kurýrem. 

 

 



2. Bankovní převod 

Po přijetí objednávky Vám zašleme e-mail s platebními údaji, na jejichž základě předem 
uhradíte příslušnou částku bezhotovostně - bankovním převodem na náš účet. 

 

3. Rychlí Bankovní převod a Platba kartou 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost 

ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České 

národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré 

informace jsou šifrovány. 

Platba kartou 

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, 

datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně 

karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání 

číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. 

 

Platba bankovním převodem 

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás 

přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde 

potvrdíte už připravený platební příkaz.  

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena 

okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. 

Kontakty 

ComGate Payments, a.s. 

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové 

E-mail: platby-podpora@comgate.cz 

Tel:  +420 228 224 267 

 

Platba převodem na účet Platba na dobírku* 

ZDARMA + 30 CZK (1,20 €) 

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana?utm_source=eshop&utm_medium=strankyplatba&utm_campaign=2020
mailto:platby-podpora@comgate.cz
tel:+420228224267
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