
Dopravné a platobné poplatky 
Naším zákazníkom umožňujeme nasledovné spôsoby ako za svoju objednávku zaplatiť: 

1. Bankový prevod : bezhotovostná platba bez poplatku. Možnosť platby z akejkoľvek banky 

prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho GITANO RECORDS s.r.o. v prípade, že si 

vyberiete v objednávke ako spôsob platby „Platba kartou“ Tovar je potrebné zaplatiť vopred 

na účet predávajúceho GITANO RECORDS s.r.o. , Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu : 

IBAN SK95 0200 0000 0038 5943 3558  BIC: SUBASKBX Ako variabilný symbol je potrebné 

uviesť číslo objednávky, platobné inštrukcie Vám budú zaslané e-mailom na Vami uvedenú e-

mailovú adresu, po prijatí Vašej objednávky. Tovar bude odoslaný až po pripísaní celej čiastky 

určenej k úhrade na náš účet. 

2. Dobierkou na adrese príjemcu: v prípade že si vyberiete v objednávke ako spôsob dopravy 

„Dobierka“ platíte v hotovosti pri prevzatí tovaru do kuriéra prepravnej spoločnosti alebo 

platobnou kartou ak takúto službu prepravná spoločnosť poskytuje. Služba dobierka je 

spoplatnená podľa sadzobníka Kuriérskej spoločnosti, vrátane DPH. 

 

Doprava /Kuriérska služba  

Výška poplatku za doručenie v rámci územia SR sa priamo odvíja od hmotnosti samotného balíka a 

prípadného spoplatnenia možnosti platby priamo u kuriéra. Súčet týchto poplatkov tvorí celú sumu za 

dopravu vrátane DPH. Bližšie podmienky sú uvedené nižšie v tabuľke. Balné neúčtujeme. 

Prehľad poplatkov za dopravu kuriérom podľa hmotnosti balíka 
 

Hmotnosť  Do 3 kg 3 až 6 kg 6 až 10 kg 10 až 15 kg Nad 15 kg 

Cena s DPH (€) 3€ 3,50€ 4€ 4,50€ 5€ 

 

Poplatok za službu dobierka 
DOBIERKA (Poplatok za 1 balík s DPH) 0,90 € 

 

Doprava zadarmo 

 V prípade že , takáto možnosť bude ponúknutá na stránke www.gitanorecords.sk túto dopravu hradí 

predávajúci GITANO RECORDS s.r.o. Podmienky takejto možnosti budú zverejnené priamo na stránke 

www.gitanorecords.sk . Predávajúci GITANO RECORDS s.r.o si vyhradzuje právo takúto možnosť 

poskytnúť podľa vlastného uváženia a v rozsahu a čase a za podmienok , ktoré uzná za potrebné a 

vhodné. Takúto možnosť nie je možné si nárokovať zo strany kupujúceho mimo rozsahu , ktorý bude 

zverejnený na www.gitanorecords.sk , tj. v čase a rozsahu a za podmienok na to vyhradených 

predávajúcim GITANO RECORDS s.r.o. Vzhľadom k tomu že , je doprava plne hradená z prostriedkov 

predávajúceho GITANO RECORDS s.r.o., spoločnosť GITANO RECORDS s.r.o. si vyhradzuje právo na 

výber kuriérskej spoločnosti podľa vlastného uváženia a kupujúci nemá právo tento výber spochybniť 



prípadne odmietnuť. Výber prepravcu a jeho služby nebude akceptovaný ako oprávnený dôvod na 

reklamáciu prípadné odstúpenie od zmluvy. Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej 

ceny vo vlastníctve predávajúceho, a to v zmysle platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 

obč. z. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníkov e-mailom na 

eshop@gitanorecords.sk  
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