
Dodacie podmienky platné do 21.10.2018
Spôsob doručenia a platobné podmienky si kupujúci vyberá sám z ponúkaných možností v

nákupnom košíku pri spracovaní objednávky v bode 2/3 pred odoslaním objednávky 

Pri nákupe nad 150€ poštovné ZADARMO, platí len pre zásielky s doručením na Slovensku

Doprava:
Doporučená zásielka = 2,90 EUR; - dodanie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru. Tovar je 
odosielaný ako doporučená zásielka slovenskéj pošty. Tento spôsob prepravy je určený len pre 
malé zásielky do dlžky max 60cm a sčítania dĺžky + šírky + hĺbky maximálne do 90cm. 
Výsledná hmotnosť zásielky nesmie presiahnúť 1 kg hmotnosti a celková cena zásielky musí 
byť do 15 EUR. V prípade ak zásielka nebude spĺňať po zabalení niektorú z daných podmienok 
(rozber, celkovú cenu alebo hmotnosť) zásielka bude odoslaná Geis kuriérom s doplatkom rozdielu 
ceny poštovného +1 EUR a zákazník bude vopred informovaný o zmene spôsobu dopravy. 

Geis kuriér = 3,90 EUR; - dodanie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru. Tovar je doručený 
priamo adresátovi kuriérom až domov. 

Geis kuriér CZ = 6 EUR; - zasielanie zásielky do Česka, dodanie do 2. pracovného dňa od 
odoslania tovaru. Tovar je doručený priamo adresátovi kuriérom až domov. Zákaznik v tomto 
prípade uhrádza kúpnu cenu v CZK ktorá je prepočitana aktuálnym kurzom pri fakturácii tovaru 

Vyplatenie za tovar:
Dobierka = 1€ - cena dobierky je 1€ a je prirátaná k poštovnému, pri dobierke sa tovar vypláca 
priamo pri prevzatí tovaru (na pošte alebo u kuriéra)
Platba na účet = 0€ - Objednaný tovar je vyplatený vopred na účet. Po objednávke bude 
zákazníkovi doručená emailom zálohová faktúra s číslom účtu a variabilným symbolom. Prosíme 
aby ste pri tejto možnosti neplatili za tovar skôr ako Vám bude doručená zálohová faktúra.

Dostupnosť tovaru a odoslanie tovaru:
Skladom - tovar je odosielaný do 2 pracovných dní po objednávke.
Dostupnosť: 1-5 dní - tovar je na sklade u blízkeho dodávateľa, odosielanie tohto tovaru je 1-5 dní 
po objednávke
Dostupnosť: Skladom_u dodávateľa - Tovar na sklade u vzdialeného dodávateľa je doručovaný k
zákazníkovy do 30 dní, zvyčajne však do 10 dní. Presný termín doručenia Vám radi poskytneme na 
emailovej adrese hresan@hresan.sk alebo na tel. čísle: +421918 683 675 
Vypredané - Tento tovar je momentálne vypredaný aj u našich dodávateľov a nie je ho možné 
momentálne objednať. Dostupnosť tohto tovaru je najskôr 2-6 mesiacov, vzhľadom na množstvo 
tovaru nie je možné stavy dostupnosti aktualizovať okamžite preto v ojedinelých prípadoch aj tovar 
s dostupnosťou "skladom" dostupnosť "1-5 dní" alebo " skladom u dodávateľa" može byť 
vypredaný.

Presný termín dostupnosti tovaru alebo doručenia Vám radi poskytneme na emailovej adrese 
hresan@hresan.sk alebo na tel. čísle: 0918 683 675 (+421918683675)

Príklad 1:
Tovar na našom sklade (nie na sklade u dodávateľa)/zvolená doprava- Geis kuriér/vyplatenie - dobierka: 

mailto:%20hresan@hresan.sk
mailto:%20hresan@hresan.sk


balíček je odosielaný do 2 pracovných dní, čas prepravy Geis kuriérom je 1 pracovné deň. Tovar bude mať zákazník doma (2+1 dni) do 
3 pracovných dní po objednaní tovaru.

Príklad 2:
Tovar s dostupnosťou 1-5 dní/ zvolená doprava      -Geis kuriér/vyplatenie- prevodom na účet: 
Zálohová faktúra je odosielaná hneď po objednávke (zvyčajne do 24 hodín). Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Tovar je odosielaný 1-
5 dní po pripísaní platby na náš účet (vyplatení zálohovej faktúry). čas prepravy Geis kuriérom je 1 pracovný deň. Tovar bude mať 
zákazník doma do 2-6 pracovných dní po objednaní a vyplatení tovaru. 


