SPÔSOBY PREPRAVY
PRÍLOHA Č. 3
KU VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM SPOLOČNOSTI DÍNOM-DÁNOM S. R. O. PRE
INTERNETOVÉ OBCHODNÉ MIESTO WWW.MRKNI.SI
PLATNÁ OD 1. 2. 2019
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Dínom-dánom poskytuje zákazníkom internetového obchodného miesta na výber tieto
spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania:
1.1

Slovenskou poštou na adresu zákazníka (doručenie do 3 pracovných dní od
skompletizovania objednávky);

1.2

Slovenskou poštou ako balík na Poštu (doručenie do 2 pracovných dní od
skompletizovania objednávky): Objednávka vám bude doručená na jednu z 1450
pobočiek Slovenskej pošty, ktorú si sami vyberiete a nemusíte sa tak viazať na
kuriéra. O zásielke budete informovaní prostredníctvom e-mailu a SMS. Zásielka
vás počká až 18 kalendárnych dní na zvolenej pošte, kde si ju počas otváracích hodín
pobočky vyzdvihnete. Pri zvolení spôsobu platby ako „dobierka“ platíte až pri
preberaní zásielky.

1.3

Slovenskou poštou – kuriérom (doručenie do 1 pracovného dňa od
skompletizovania objednávky): Bude Vás kontaktovať kuriér Slovenskej pošty. Pri
zvolení spôsobu platby „dobierka“ platíte až pri preberaní zásielky.

1.4

Osobný odber v sídle Dínom-dánom (dostupný v deň skompletizovania
objednávky): Objednávku si môžete vyzdvihnúť na adrese sídla spoločnosti Dínomdánom s. r. o., Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo. Pri preberaní predložte
číslo objednávky.

Elektronické položky z aktuálnej ponuky tovaru ako napr. zvukové stopy či videá sú
doručované zákazníkovi bezplatne prostredníctvom siete internet doručením odkazu na
stiahnutie príslušných súborov na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke.
Zákazník je oprávnený stiahnuť si objednaný tovar jeden krát, a to do 3 dní od doručenia
odkazu na stiahnutie. V prípade, že zákazníkovi sa nepodarilo objednané súbory stiahnuť,
je vhodné sa čo najskôr skontaktovať so Strediskom podpory.
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Tabuľka č. 1: Spôsoby prepravy a ich ceny a dodacie doby
Spôsob prepravy:

Slovenskou poštou na adresu zákazníka
Slovenskou poštou ako balík na Poštu
Slovenskou poštou – kuriérom
Osobný odber v sídle Dínom-dánom
* od skompletizovania zásielky

Dodacia doba:

Cena pri
obj. do 39
EUR

Cena pri
obj. nad 39
EUR

do 3 prac. dní*
do 2 prac. dní*
do 1 prac. dňa*
okamžite*

2,00
2,50
5,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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