
DOPRAVA / ZPŮSOB DODÁNÍ - ČESKÁ REPUBLIKA

     
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ / Praha 7 - zastávka tramvaje Strossmayerovo nám. /

Prodejna FASHION LOOK se nachází u Strossmayerova náměstí, 
na adrese Dukelských hrdinů 10, Praha 7 
Otevřeno je Po - Pá 9-19h, So 9:30 - 14h    
(Soboty jsou zavřené v těchto měsících: Leden - Únor, Červenec - Srpen) 
 

Poštovné je zde ZDARMA a je možné platit hotově nebo kartou. 
Prosíme zákazníky, aby si objednávky odebíraly včas. 
Objednané zboží zde skladujeme maximálně po dobu 14ti dní.

EXPRES KURÝR PO PRAZE / služba pouze pro Pražany - objednávky expedované v den objednání /
Při objednávce nad Kč 749,- je dopravné po Praze ZDARMA.
Jinak je doručení po Praze v den objednání zpoplatněno Kč 129,-.

Jedná se o dopravu zboží až k Vám domů nebo do práce v den objednání zboží, pokud 
ho potřebujete mít rychle . Při objednání do 11:00h máte zásilku ještě ten den na vámi 
zvolené adrese do 17:00h. Platba je možná buď hotově při převzetí zásilky nebo platbou 
předem - pouze platební kartou (platba je ihned vidět). Budete kontaktováni kurýrem, 
tak buďte připraveni pro převzít vaši zásilky. Kurýr nemůže čekat příliš dlouho.   
 

(V sobotu, neděli a ve státních svátcích může být služba omezena)  

 DPD kurýr
Dobírka  Kč 99,-  
Platba předem  Kč 79,-  
Při objednávce nad Kč 500,- je dopravné ZDARMA  
 

Jedná se o dopravu až k Vám domů, nebo do práce následný den po expedici. Výhodou 
je, že nemusíte stát fronty na poště a kurýr si Vás najde a zásilku Vám osobně 
předá. 
Kurýr Vás bude informovat o předpokládaném termínu doručení. 
Platba je hotově při převzetí.     
Není možné přesně určit čas dodání, záleží na trase kurýra.   
Lze domluvit náhradní termín dodání. Každá zásilka má své ID číslo a můžete ji tak 
sledovat na webu DPD ZDE.  

 
 

DPD Pickup Parcelshop  /osobní odběry na pobočce/  
Dobírka  Kč 59,-  
Platba předem Kč 49,-  
Při objednávce nad Kč 500,- je dopravné ZDARMA  
 

Jedná se profesionální systém doručení zásilky do sítě poboček DPD Pickup, které 
naleznete ZDE.     
Doručení zásilky na Vámi učené místo trvá většinou druhý až třetí den po expedici.
O termínu vyzvednutí budete informováni, kdy obdržíte ID číslo na mobil, které 
budete potřebovat při vyzvednutí zásilky.   
Zásilka může být uložena na výdejním místě max. 7 dní. Platí se hotově při předání 
zásilky.     
Každá zásilka má svoje ID číslo a můžete ji tak sledovat na webu DPD ZDE. 

Pokračování textu na další stránce.

https://www.dpd.com/cz_provas
https://www.dpd.com/cz/parcelshops/show?searchtext=27201
https://www.dpd.com/cz_provas
https://ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek


DOPRAVA / ZPŮSOB DODÁNÍ - SLOVENSKO 

ULOŽENKA /HEUREKA POINT/ - /osobní odběry na pobočce/
Dobírka Kč 59,- (cca EUR 1,75 viz ceník e-shop EUR) 
Platba předem Kč 49,- (cca EUR 1,39 viz ceník e-shop EUR) 
Při objednávce nad EUR 20,- je dopravné ZDARMA

Jedná se profesionální systém doručení zásilky do sítě poboček Uloženky, které 
naleznete ZDE. Doručení zásilky na Vámi učené místo trvá většinou druhý až třetí 
den po expedici. 
O termínu vyzvednutí budete informováni, kdy obdržíte na mobil unikátní HESLO 
(obdrží pouze zákazník), které je součástí potvrzovací SMS. HESLO budete potřebovat při 
vyzvednutí zásilky. Bez znalosti HESLA nelze zásilku vydat!!!
Zásilka může být uložena na výdejním místě max. 7 dní. Platí se hotově při předání 
zásilky. Každá zásilka má svoje ID číslo a můžete ji tak sledovat na webu Uloženky ZDE.

SLOVENSKÁ POŠTA
Platba předem Kč 99,- (EUR 3,54 viz. ceník e-shop) 
Při objednávce nad EUR 20,- je dopravné ZDARMA  
 

Slovenská pošta zasílá zasilku třetí pracovní den po podání. Každá zásilka má své ID číslo 
a můžete ji tak sledovat na webu ZDE.    

UPOZORNĚNÍ pro všechny objednávky:    
• Prosíme zákazníky, aby u svých objednávek uváděly správně svá telefonní čísla (mobil), aby tak 
nedocházelo ke komplikacím při předávání zásilek. 
• Prosíme za správně vyplněné příslušné PSČ k Vaší nejbližší pobočce pošty (toto platí obzvláště pro 
města, kde je více poboček pošty. 
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ULOŽENKA /HEUREKA POINT/ - /osobní odběry na pobočce/
Dobírka  Kč 59,-  
Platba předem Kč 49,-  
Při objednávce nad Kč 500,- je dopravné ZDARMA  
 

Jedná se profesionální systém doručení zásilky do sítě poboček Uloženky, které 
naleznete ZDE.     
Doručení zásilky na Vámi učené místo trvá většinou druhý až třetí den po expedici. 
 
O termínu vyzvednutí budete informováni, kdy obdržíte na mobil unikátní HESLO 
(obdrží pouze zákazník), které je součástí potvrzovací SMS. HESLO budete potřebovat při 
vyzvednutí zásilky. Bez znalosti HESLA nelze zásilku vydat!!!
Zásilka může být uložena na výdejním místě max. 7 dní. Platí se hotově při 
předání zásilky.     
Každá zásilka má svoje ID číslo a můžete ji tak sledovat na webu Uloženky ZDE. 
 
    

ČESKÁ POŠTA
Balík na poštu +  Dobírka   Kč 109,-
Balík na poštu +  Platba předem   Kč 89,-
Balík do ruky + Dobírka   Kč 119,-
Balík do ruky + Platba předem   Kč 99,-
Při objednávce nad Kč 500,- je dopravné ZDARMA  
 

Jedná se o dopravu až k Vám domů nebo do práce následný den po expedici. Kurýr Vás 
bude informovat o předpokládaném termínu doručení. 
Platba je hotově. V případě nezastižení je zásilka uložena 7 dní na poště. Každá zásilka 
má svoje ID číslo a můžete ji tak sledovat na webu Pošty ZDE.

2.3 Doplňková varianta
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2.4 Doplňková varianta s claimem
  

Konec dokumentu.

Pokračování textu z předchozí stránky.

http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
http://www.heurekapoint.cz/informace-pro-zakazniky
https://ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek/sledovani-zasilek
https://ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek
https://ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek
https://www.postaonline.cz/trackandtrace

