Přepravní podmínky
Osobní vyzvednutí - SMS
Je možné na prodejně PC-RESCUE v Kobeřicích na ul. Slezská 118/126 po vytvoření a
zaevidování elektronické objednávky na eshop.pc-rescue.cz
Při osobním vyzvednutí budete informování SMS zprávou!
------------------------------

Přepravní služba PPL
Zboží bude doručeno prostřednictvím společnosti PPL na Vaši adresu následující pracovní den v
čase od 8-17 hodin.
------------------------------

Přepravní služba PPL se zavoláním
Zboží bude doručeno prostřednictvím společnosti PPL na Vaši adresu následující pracovní den v
dohodnutém čase. Před doručením zásilky Vás bude pracovník přepravní služby PPL kontaktovat
telefonicky. Ve vybraných městech lze zásilku doručit i ve večerním čase 17 - 21 hodin!
------------------------------

PPL Nadrozměrné zboží
Jedná se o přepravu objemného zboží, tzv. nadměrných zásilek. Takovéto zboží musí být
doručeno prostřednictvím dopravce, který takovou službu je schopen provést PPL / Geis.
Nadrozměrným balíkem se rozumí zásilka, jejíž nejdelší strana je delší než 2m, součet obvodu
obalu a její délky je větší než 3m nebo hmotnost zásilky je větší než 50kg.
------------------------------

CENÍK
Způsob dopravy:

Cena:
bez DPH

s DPH

Přepravní služba PPL
(včetně dobírky)

82,50 Kč

99,- Kč

Přepravní služba PPL se zavoláním
(*s možností večerního doručení 17-21 hod).

107,50 Kč

129,- Kč

Osobní odběr na prodejně

ZDARMA

Standartní zboží:

Nadrozměrné zboží:
PPL Nadrozměrné zboží
(**nadrozměrné zboží - PALETA)

166 Kč

Osobní odběr na prodejně
(**nadrozměrné zboží - PALETA)

ZDARMA

199,- Kč

* - Dopravu se zavoláním s možností večerního doručení pro naše zákazníky zajišťuje společnost PPL za
nejnižší cenu v ČR. Pracovník přepravní služby Vás bude vždy minimálně 2x telefonicky kontaktovat pro
upřesnění času doručení dle Vašeho přání.
Nově navíc můžete využít možnost večerního doručení mezi 17:00 až 21:00, kterou jistě oceníte! Jakmile Vás
bude řidič telefonicky kontaktovat, jednoduše si večerní doručení domluvíte. Protože si našich zákazníků
vážíme, nemusíte již kvůli zásilce nikdy spěchat z práce domů!
Služba večerního doručení nemusí být ve Vaší lokalitě momentálně dostupná. Dostupnost služby ve Vašem
městě si ověříte vyplněním PSČ. Více info na www.PPL.cz

** - Služba je určena především pro přepravu nadrozměrného zboží dodávaného na paletách. Nadrozměrným
balíkem se rozumí zboží balené v zásilce (balíku) jejíž nejdelší strana je delší než 2m, součet obvodu obalu a její
délky je větší než 3m nebo hmotnost zásilky je větší než 50kg. Např. pračky, ledničky, myčky, LCD nad 100cm
aj. Přepravu palet pro naše zákazníky zajišťují společnosti PPL,Geis a DHL

