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Způsob dopravy 

Sport Schwarzkopf s.r.o. 

 

 
Doručení Českou poštou – Česká republika  
 
Ve spolupráci s Českou poštou vám nabízíme doručení balíku formou služby „Balík do ruky“.  
Doručení balíku probíhá následující pracovní den poté, co ho předáme České poště a to u obou 
způsobů doručení. 
 
Balík do ruky 
 

Zásilka bude dodána na vámi určenou adresu. Informace o expedici zásilky je odeslána  

e-mailem a prostřednictvím SMS na mobilní telefon uvedený v objednávce. Svou zásilku 
můžete sledovat online na stránkách České pošty. Česká pošta garantuje dodání balíku 
následující pracovní den po té, co ho předáme. V případě, že vás pracovník pošty nezastihne, 
dostanete informaci v tištěné podobě do schránky a je možné domluvit náhradní termín dodání, 
nebo vyzvednout zásilku na příslušné poště. 
 
Cena služby „Balík do ruky“ je 97 Kč s DPH. 
Více informací o službě: http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/baliky/cr/balik-do-ruky-id36476/ 

Cena dopravy při objednání zboží v hodnotě vyšší než 6 000 Kč je zdarma.   

 
Česká pošta přepravuje zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg po celé České republice. V ceně 
služby je pojištění zásilky v hodnotě do 100 000 Kč. 

 

Možnosti platby: předem/převodním příkazem, dobírkou nebo platební kartou. Za platbu 
dobírkou není účtován žádný další poplatek. 
 

Převzetí zásilky 
 

Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím převzetí. V případě zjištění 
porušeného nebo poškozeného obalu doporučujeme zásilku nepřebírat, případně řešit přímo s 
pracovníkem pošty. Česká pošta vyžaduje nahlášení poškozených zásilek nejpozději do 24 
hodin od převzetí zásilky.  
 
Dodání prostřednictvím České pošty je možné sledovat pohyb zásilky online na internetových 
stránkách České pošty: http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php. Kromě 
sledování zásilky je také možné u obou variant měnit dispozice zásilky. Pokud obdržíte již avízo 
o termínu dodání nebo o uložení na poště a termíny vám nevyhovují, nabízí Česká pošta 
možnost změny na adrese https://formulare.cpost.cz/zmenadispozice/overeni.html 
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Platba kartou – zajištění bezpečnosti  

 
Platební řešení pro platby v prostředí veřejné sítě internet je realizován pomocí systému 
PayMUZO, internetovou platební bránou nové koncepce, která plně integruje standard 3-D 
Secure zavedený mezinárodními karetními asociacemi MasterCard a VISA pro platby na 
internetu. Tento standard definuje dodatečný mechanismus pro ověření držitele platební karty 
a současně poskytuje všem zúčastněným stranám (držitel karty, obchodník, vydavatel karty a 
zúčtující banka) nesrovnatelně vyšší záruky než je tomu u neautentizovaných plateb. 

 

Doručení kurýrem PPL – Slovensko a země EU 
 
Přepravní služba PPL zajišťuje dodání zásilek o celkové hmotnosti do 30 kg po území Slovenska 
a dalších zemí Evropy, ve všední dny mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Zboží vám bude doručeno 
nejpozději do 72 hodin od expedice z našeho skladu. 
 
 

Součástí služby je poskytnutí informací o zásilce. Minimálně jeden pracovní den před 
doručením zásilky obdržíte zprávu, prostřednictvím e-mailu a SMS, s informací o čísle zásilky   
a předpokládaném termínu dodání a s výší dobírky (pokud se jedná o dobírkovou zásilku). 
 
V den doručení vás kontaktuje pracovník společnosti PPL, aby upřesnil čas dodání nebo vás 
informoval o případných změnách. 
 
V případě, že vás kurýr nezastihne, zanechá písemné oznámení ve vaší schránce o 
neúspěšném doručení. Informace vám rovněž bude zaslána e-mailem. Další pokus o doručení 
probíhá automaticky následující pracovní den. Pokud vám termín nevyhovuje, můžete jej 
změnit podle pokynů v SMS. 
 
Zákaznický servis PPL můžete kontaktovat na telefonním čísle 840 775 775. 

 

Cena přepravy prostřednictvím PPL na Slovensko je 240 Kč s DPH. Za platbu dobírkou  

je účtován poplatek 50 Kč s DPH. 

 

 
Ostatní informace 
 
Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím převzetí. V případě reklamace 
doporučujeme nevyhazovat přepravní obal - je předmětem důkazního řízení. 
 
Doručenou zásilku můžete zaplatit kurýrovi na dobírku v hotovosti nebo platební kartou (Visa, 
Maestro a MasterCard). 
 
Cena přepravy do ostatních zemí EU je řešena podle konkrétní země, formy a váhy zásilky. 
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Tyto Dopravní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


