
Příloha obchodních podmínek e-shopu „http://www.nejlevnejsinabytek.cz“ č. 2 

1. CENÍK DOPRAVNÉHO  

1.1 Dopravné je stanoveno paušálním poplatkem a platí se za celou objednávku. Nezáleží na vzdálenosti a počtu balíků, 
záleží pouze na celkové ceně zboží v objednávce. V případě rozdělení odeslané objednávky na přání kupujícího bude 
účtováno dopravné dle hodnoty zboží z každé rozdělené části (obdobně, jako by se jednalo o dvě samostatné 
objednávky). 

 

1.2 Případně uplatněné věrnostní slevy, dárkové poukazy a jiné slevy neovlivňují výši dopravného, do výpočtu vstupuje 
hodnota zboží dle cen aktuálních ke dni objednání v rozhraní e-shopu. 

1.3 Dopravné je stanoveno ve smyslu shora uvedeného podle hodnoty zboží v objednávce takto: 

 
* objednávka 1 - 1 000,- Kč - dopravné 99,- Kč 

 
* objednávka 1 001 - 2 000,- Kč - dopravné 199,- Kč 

 
* objednávka 2 001 - 10 000,- Kč - dopravné 299,- Kč 

 
* objednávka od 10 001,- Kč - dopravné je zdarma 

Možnosti platby 

• Na dobírku = v hotovosti u řidiče (poplatek 50 Kč) 

• Platba předem bankovním převodem (bez poplatku) 

• Platba přes PlatímPak (bez poplatku) 

• Platba přes Twisto (bez poplatku) 

• Platba on-line kartou přes e-shop (bez poplatku) 

• Hotově – osobní odběr (bez poplatku) 

• Kartou – osobní odběr (bez poplatku) 

• Platba ESSOX (bez poplatku) 

  

 

 



2. MOŽNOSTI VÝNOSU ZBOŽÍ PŘI DORUČENÍ – CENA ZA VÝNOS 

 

Pomoc s výnosem 

2.1 Zásilku Vám pošleme na konkrétní adresu a místo určení, které si při doručení sami zvolíte (např. byt, kancelář, garáž, 
apod.). Řidič přijede sám a s výnosem do domu Vám pomůže. To z Vaší strany vyžaduje vždy rovnocennou a aktivní 
pomoc řidiči s výnosem zboží. 

2.2 Službu je možné využít v případě, pokud hmotnost zboží nepřesáhne cca 80 kg včetně palety/obalů nebo jeden balík 
nepřesáhne hmotnost 50 kg. objednávkový systém prodávajícího tuto hranici určenou přepravní společností kontroluje, 
proto tuto službu v košíku e-shopu nabídne pouze v případě, že daná hmotnost nebyla překročena. Cena je jednotná pro 
celou objednávku i libovolné patro a činí 350,- Kč. 

 
Plnohodnotný výnos 

2.3 Nabízíme také nadstandardní službu PLNOHODNOTNÝ VÝNOS. Tato služba znamená, že přijedou dva lidé, kteří bez 
Vaší pomoci zboží vynesou do bytu, patra, domu. Služba Vám bude v košíku nabídnuta, pokud ji pro daný typ zásilky (dle 
vašeho výběru zboží) akceptuje přepravní společnost. Cena se poté objeví v objednávkovém procesu, většinou je 
stanovena ve výši 10 % z hodnoty objednaného zboží nebo min. částkou 500 Kč. 

 


