
Dopravní a platební podmínky pro ČR: 

1. Doručení službou Zásilkovna - DPD Private 

Zásilkovna převezme zásilky a ještě týž den, je předá firmě DPD. 

 DPD doručuje balíčky do druhého pracovního dne. Když vás kurýr nezastihne doma, doručí vám ho 
následující pracovní den. 

 O doručení vás budou informovat SMSkou. Dozvíte se z ní jednohodinové rozmezí, kdy kurýra 
očekávat i přístupové údaje do webové aplikace DPD Kurýr. V ní uvidíte, jak se kurýr blíží, a kolik adres 
ho od vás dělí. 

- Cena této služby = 109,- Kč 

- Dobírka pro DPD = 30,- Kč 

2. Zásilkovna - Osobní odběr na výdejních místech firmy Zásilkovna 

- doručení zásilky na Vámi zadané místo firmy Zásilkovna 

- až 7 dní zde bude zásilka uložena, poté se nám vrátí zpět 

- na Vámi zadaný telefon a email, Vám přijde zpráva, že je zásilka připravena k vyzvednutí 

- seznam výdejních míst, najdete na adrese: https://www.zasilkovna.cz/kontakty-na-pobocky 

- na pobočkách je možné platit pouze v hotovosti 

- Cena této služby = 60,- Kč 

 Platební metody: 

- Rychlá platba platební bránou Go Pay = bezpečná, rychlá platba bez poplatku 

- Platba předem převodem na účet:1024136134/6100 jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo objednávky 

- Dobírka pro Zásilkovnu = 20,- Kč 

Opětovné odeslání nevyzvednuté zásilky 

Upozorňujeme, že při opětovném odesílání nevyzvednutého balíku na vaši adresu vám bude znovu naúčtována 
doprava. 

 Dopravní a platební podmínky pro SK: 

1. Doprava kurýrem na soukromou adresu 

 doručení na Slovensko trvá 2 - 4 dny 

 dva pokusy o doručení, po dvou neúspěšných pokusech o doručení, nám vrátí zboží zpět 

         Cena této služby = € 8.00 

  

https://www.zasilkovna.cz/kontakty-na-pobocky


2. Osobní odběr - Zásilkovna SK 

 doručení zásilky na Vámi zadané místo firmy Zásilkovna 

 až 7 dní zde bude zásilka uložena, poté se nám vrátí zpět 

 na Vámi zadaný telefon a email, Vám přijde zpráva, že je zásilka připravena k vyzvednutí 

 seznam výdejních míst, najdete na adrese:http://www.zasilkovna.sk/kontakty-na-pobocky 

         Cena této služby = € 5.00 

 Platební metody: 

Platba předem převodem na účet - volte pouze SEPA platbu 

 Název banky: EQUA BANK 

 IBAN: CZ5461000000001024135086 

 SWIFT: EQBKCZPP 

 variabilní symbol, číslo objednávky 

( v případě, že neobdržíme platbu do čtyř pracovních dní, bude automaticky objednávka zrušena) 

  

2. Platba kartou 

  

 

http://www.zasilkovna.sk/kontakty-na-pobocky

