
DOPRAVA A PLATBA spoločnosti České provaznictví s.r.o. pre nákup v internetovom 

obchode " e-provaznictvi.cz " ( www.e-provaznictvi.cz ) . 

 

Vážení zákazníci, ak ste registrovaný na Slovensku ako platca DPH , účtujeme tovar bez DPH . 

Dobierky sú odosielané v mene EURO a doručujúci dopravca vyberá dobierku v mene EURO . 

Údaj o cene v Euro je u každého tovaru na www.e-provaznictvi.cz (Slovenská verzia - prepnúť 

na slovenskú vlajočku v pravom hornom rohu eshopu) uvedené. 

 

Pri platbe bankovým prevodom Vám zašleme preddavkovú faktúru do e-mailovej schránky 

 

  PRE ZÁSIELKY DO 30kg 

Slovenská pošta doručí vašu zásielku do 48 hodín po celej SR od potvrdenia odoslania 

objednávky, v deň doručovania budete informovaní SMS správou. V deň expedície obdržíte 

podrobný e-mail s číslom balíka a dátumom doručenia. Balíky sú doručované v pracovné dni, v 

bežnej doručovacej dobe, ktorú Slovenská pošta ponúka v danej lokalite. Po neúspešnom 

pokuse o doručenie je balík uložený na najbližšej ukladacej pošte a budete informovaní 

prostredníctvom SMS aj papierovú výzvou. 

Pozor . Ak si tovar nevyzdvihnete do 7 kalendárnych dní, je automaticky odosielaný späť . 

Sledujte Vašu zásielku TU 

 

dopravné za 1 balík pri platbe vopred    7,96 € ( 9,63 € vr. DPH ) 

dopravné + dobírečné pri platbe pri dodaní   7,96 € +1,40 € ( 11,33 € vr. DPH ) 

 

 PRE ZÁSIELKY DO 31,5 kg 

Prepravná spoločnosť DPD doručuje tovar zvyčajne do 48 hodín po celej SR. Tovar vám bude 

doručený do dvoch pracovných dní po potvrdení odoslaní vašej objednávky. Potvrdenie vám 

príde na email ihneď, ako budú všetky položky z vašej objednávky na sklade. 

Tovar je doručovaný v pracovné dni 8:00-18:00, presný výber hodiny dodania nie je, bohužiaľ 

možný. 

Sledujte Vašu zásielku TU 

dopravné za 1 balík pri platbe vopred    6,40 € (7,74 € vr. DPH ) 

dopravné + dobírečné pri platbe pri dodaní   6,40 € + 1,40 € ( 9,44 € vr. DPH ) 

 

http://www.e-provaznictvi.cz/
http://www.e-provaznictvi.cz/
http://www.e-provaznictvi.cz/
http://tandt.posta.sk/
https://www.dpd.com/tracking_sk


 

 Vyzdvihnutie zásielok u výdajných miest Uloženka 

PRE ZÁSIELKY DO 15kg 

 Výhody pre zákazníkov 

 Ušetríte na poštovnom 

 Sami si určíte, kedy si tovar vyzdvihnete 

 Dlhá otváracia doba výdajných miest aj veľmi dobrá dopravná dostupnosť 

 7 dňová lehota na vyzdvihnutie tovaru 

 Plne profesionálna služba výdaja tovaru 

 

Zákazník je informovaný SMS správou a emailom o tom, že jeho zásielka je 

pripravená na prevzatie. Zákazník má 7 dní na vyzdvihnutie zásielky, samozrejme 

možno dojednať aj iný termín. 

Zákazník má možnosť vyzdvihnutia zásielky na základe informácie o čísle 

objednávky, v prípade že bola zásielka platená vopred vyžadujeme predloženie 

dokladu totožnosti. 

Ponúkame tiež možnosť vydania zásielky tzv "na heslo", kedy nepožadujeme 

žiadny doklad od zákazníka, ale iba heslo, na základe ktorého zásielku vydáme. 

Zákazník pri prevzatí tiež podpisuje protokol o prevzatí zásielky. 

V prípade, že je zásielka na dobierku, je zákazníkovi vydaná po jej uhradení v 

hotovosti. Nie je možná platba kartou. 

 

Sledujte Vašu zásielku TU 

dopravné za 1 balík pri platbe vopred   1,40€ (1,69€ vr. DPH ) 

dopravné + dobírečné pri platbe pri dodaní  1,40€ + 1,40€(3,39€ vr. DPH ) 

dopravné pri objednávke tovaru nad 40€ bez DPH  ZADARMO 

dobírečné pri objednávke tovaru nad 40€ bez DPH  ZADARMO 

 

 

Vyzdvihnutie zásielok u výdajných miest DPD Pickup SK 

 

 Potrebujete si vyzdvihnúť balík a nechcete sa viazať na kuriéra? Využite 

doručenie do siete odberných miest. Pickup a balík si môžete vyzdvihnúť v čase, ktorý 

vyhovuje vám. 

 

 Pri objednávke prepravy si vyberte možnosť doručiť do „DPD Piskup SK“ 

 Pri doručení balíka do odberného miesta Piskup dostanete SMS s informáciou, 

kedy si môžete balík vyzdvihnúť 

 Uloženie zásielky v odbernom mieste Pickup je 7 pracovných dní 

http://www.ulozenka.cz/sledovani-zasilek


 

Sledujte Vašu zásielku TU 

dopravné za 1 balík pri platbe vopred   3,80€ (4,60€ vr. DPH ) 

dopravné + dobírečné pri platbe pri dodaní  3,80€ + 1,40€(6,29€ vr. DPH ) 

dopravné pri objednávke tovaru nad 40€ bez DPH  ZADARMO 

dobírečné pri objednávke tovaru nad 40€ bez DPH  ZADARMO 

 

 

 

Vyzdvihnutie zásielok v balíkomatoch 24/7 

 

 Okamžité sms informácie, nonstop prístup k balíkomatom kedykoľvek a 

kdekoľvek vám to vyhovuje. 

 Žiadne formality a čakanie v rade. 

 3 videokamery strážia bezpečnosť zásielok. 

 Obsah a zdroj vašej zásielky ostané známy len Vám. 

 

Sledujte Vašu zásielku TU 

dopravné za 1 balík pri platbe vopred   3,80€ (4,60€ vr. DPH ) 

dopravné + dobírečné pri platbe pri dodaní  3,80€ + 1,40€(6,29€ vr. DPH ) 

dopravné pri objednávke tovaru nad 40€ bez DPH  ZADARMO 

dobírečné pri objednávke tovaru nad 40€ bez DPH  ZADARMO 

 

 

https://www.dpd.com/sk_prevas#!pickup
http://www.intime.sk/sk/Balikomat-24-7/Mapa-pokrytia-balikomatov-v-SR.html

