DOPRAVA A PLATBA
Přepravní služba GEIS/DPD – balíková přeprava
Česká republika





Doručení do 1-2 dnů (není však garantováno), pokud je zboží skladem a objednáno do 10:00 hodin.
U vícepoložkových či nadrozměrných objednávek se doba expedice může prodloužit.
Dopravné 99,-Kč (hmotnost zásilky do 40-ti kg)
Dobírka 30,-Kč
Doručení na GEIS POINT 69,-Kč (hmotnost zásilky do 15-ti kg)

Slovensko




Doručení do 1-2 dnů (není však garantováno), pokud je zboží skladem a objednáno do 10.00 hodin.
U vícepoložkových či nadrozměrných objednávek se doba expedice může prodloužit.
Dopravné 190,-Kč (hmotnost zásilky do 40-ti kg)
Dobírka 30,-Kč

Doprava a platba – nadrozměrné zásilky / zboží z kategorie VEDENÍ A OCHRANA KABELŮ




U této kategorie je nastaven pouze osobní odběr vzhledem k objemnosti výrobků. Jakmile učiníte
objednávku, budete kontaktováni ohledně ceny a druhu dopravy. U této kategorie je doprava kalkulována
individuálně.
Většina nabízených výrobků nelze poslat jako standartní balík a je nutná paletová přeprava. Paletové zásilky
přepravuje spol. DACHSER a.s.

Platba za objednávku
Dobírkou
Při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti. Vždy si prosím připravte
potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky. Po dohodě s řidičem, je možná i platba kartou (ne všichni řidiči mají u
sebe platební terminál)
GEIS POINT - hotově / dobírkou
Při přebírání zboží na výdejních místech GEIS POINT – zboží hradíte v hotovosti či platební kartou.
Zde je seznam výdejních míst: https://www.dpdcz.cz/cs/
PLATBA PŘEDEM - bankovním převodem
Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, částku poukazujte na účet 107-9022250247/0100, vedený u KB
a.s.. Jako variabilní symbol uvádějte číslo Vaší objednávky.
Zboží bude odesláno po úhradě.
Při platbě převodem může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání
platby na náš účet)
Kartou online - přes GoPay platební bránu
V případě této volby úhrady, budete přesměrování přímo při dokončení objednávky na platební bránu.
Osobní odběr / Hotově
Zboží je možné vyzvednout osobně v sídle společnosti AMISPOL s.r.o., Tovární 1378/40, 40001, Ústí nad Labem.
Po-pá: 8:00 – 18:00 hodin. Platba možná v hotovosti či platební kartou.

