
Jak platit 

Před odesláním objednávky si sami zvolíte způsob platby, který Vám nejlépe vyhovuje. Máte čtyři možnosti, 

jejichž volba souvisí nejen s Vámi zvoleným způsobem doručení zboží, ale také s tím, zda patříte mezi 

velkoobchodní zákazníky s platnou uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou, kteří splňují podmínky pro odběr 

zboží na fakturu s odloženou splatností. 

Způsob platbu "Fakturou" využívá většina stálých a pravidelných velkoobchodních zákazníků s uzavřenou 

smlouvou, kteří splňují podmínky pro možnost odběru zboží na fakturu s odloženou splatností. Tento  způsob 

platby je vhodný jak pro osobní odběry zboží, tak pro zásilky odesílané přepravní službou na zákazníkem 

zvolenou dodací adresu. 

Platba "Hotově při osobním odběru" je obvyklý způsob pro zákazníky, kteří si své objednané zboží hodlají 

vyzvednout osobně v naší provozovně v Lánech na Důlku 10, 530 02 Pardubice. 

Nechcete-li platit hotově, můžete pro objednávky nad 5.000 Kč bez DPH použít bezhotovostní způsob 

platby: "Platbu předem převodem" formou bankovního převodu. Objednávky zboží v hodnotě nižší než 5.000 

Kč bez DPH, budou expedovány formou dobírky. Na Vaši e-mailovou adresu, Vám po přijetí Vaší objednávky 

zašleme proforma fakturu a zboží bude odesláno bezprostředně po přijetí Vaší platby. Tento způsob je vhodný 

také pro osobní odběry, kdy Vás o možnosti si zboží vyzvednout budeme telefonicky informovat po připsání 

Vaší platby na náš účet. 

U objednávek zboží zasílaného na kupujícím zvolenou dodací adresu je možné využít také volbu platby za 

zboží „Dobírkou“, kdy je zásilka odeslána ihned po přijetí objednávky a cena za zboží je hrazena přebírajícím 

přímo zástupci přepravce. 

Platba za zboží platebními kartami není na naší provozovně možná! 

Faktury za odebrané zboží 

Všem pravidelným zákazníkům, jsou veškeré faktury za odebrané zboží automaticky zasílány elektronicky ve 

formátu pdf. Fakturu obdržíte vždy na e-mailovou adresu, případně více e-mailových adres, které jsou uvedeny 

ve Vašem registračním formuláři, po vyexpedování objednaného zboží. Společně s odesláním elektronické 

faktury na Váš e-mail dochází také k její archivaci v databázi elektronického obchodu. Kdykoliv po přihlášení je 

tedy možné faktury za Vámi odebrané zboží dohledat v záložce „Můj účet / Moje objednávky a faktury“. Při 

platbě dobírkou nebo hotově obdržíte vždy fakturu společně se zbožím v tištěné podobě ihned a následně Vám 

bude zaslána také elektronicky. 


