
INFORMACE O DORUČENÍ
Dobrý den, vítejte na stránce s informacemi o dopravě a doručení ! Zde se
můžete seznámit s užitečnými informacemi o podmínkách dodání našeho
zboží.
ZPŮSOB DODÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Zboží vyrobíme a expedujeme v rozmezí 3 - 15 dnů ode dne obdržení s 
objednávky. V případě potřeby je možná dohoda na zkrácení termínu 
dodání.

1. Osobní odběr:

Zvolíte-li k odběru osobní odběr můžete si zboží připravené k vyzvednutí vyzvednout v naší prodejně „JETTY“, 
Šumperku, Hlavní tř.1923/19A, (OD COOP 1.poschodí). Cena poštovného/balného se při osobním odběru 
neúčtuje.

Provozní doba:

• Po-Pá 9.00-12.20 hod. - 14.00-16.00 hod
• So-Ne zavřeno.

2. Dodání prostřednictvím České pošty:

• doporučený dopis

Drobné zásilky, které vyhovují podmínkám České pošty zasíláme jako doporučený dopis
za jednotnou cenu 100,- Kč včeně DPH
Délka nesmí  přesahovat  50  cm a šířka 35  cm,  váha  2  kg,  přičemž tloušťka nesmí  být  větší  než  5  cm.
Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

• balík „Do ruky“

Větší zásilky zasíláme jako balík „Do ruky“
za jednotnou cenu 1  50  ,- Kč   včetně DPH   
Tato částka může být účtována i vícekrát, avšak jen v případě, překročí-li objednané zboží rozměrové nebo
hmotnostní limity dané přepravcem a z toho důvodu musí být rozdělena do vice samostatných balíků. 

• příplatek za dobírku

činí 0 Kč včetně DPH. Příplatek je již zohledněn v  paušální ceně poštovného.

3. Dodání prostřednictvím fi Zásilkovna s.r.o.:

• balík

Menší zásilky, které vyhovují podmínkám fi Zásilkovna s.r.o. zasíláme 
za jednotnou cenu 100,- Kč včeně DPH
Délka nesmí přesahovat 120 cm, celkový součet stran nesmí přesahovat 150 cm, váha max. 10 kg, 
minimální rozměry zásilky 14 x 9 cm. 

• příplatek za dobírku

činí 0 Kč včetně DPH. Příplatek je již zohledněn v  paušální ceně poštovného.        
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