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PODMIENKY PREDAJA :  
 

SPȎSOB  PLATBY : 

 Platba v CZK : 

o Prevodom na môj český účet vo FIO banke (bez poplatkov) 

 Platba v € : 

o PAYPAL : pridať 5% + 0.35 €  (minimum 0,5€) (ZASLANÁ ZÁSIELKA JEDINE 

DOPORUČENE !!)  

o Prevod na môj účet na Slovensko,  IBA EURO (všetky bankové náklady hradí kupujúci) 

 

POZOR:  

 Všetky ceny sú v EURO ( € ) 

 Objednávky budú vybavené poporiadku podľa dátumu objednania (Veľa položiek mám iba po jednom 

kuse). 

 Položky budú rezervované 10 dní od dátumu mojej odpovede na vašu objednávku. Ak nezaplatíte do 

tohto času, položky budú znova vrátené na predaj. 

 Položky budú zaslané až po kompletnom zaplatení. 

 V prípade colných poplatkov, tieto hradí kupujúci. 

 Veľa položiek mam iba 1 krat, a počas burzových dní (zoznam na stranke shopu NEWS) môžu byť  

predané.  Aktualizácia zoznamu položiek sa obnoví  1-2 deň po burze.  Ďakujem za pochopenie. 

 Objednávky nebudú akceptované, ak vaša adresa je poštová schránka. 

 

REKLAMÁCIA :  

 Každá položka, ktorá nezodpovená opisu (foto je neoddeliteľnou časťou opisu), môže byť vrátená v 

originálnom obale do 10 dní od dátumu prijatia zásielky 

 Položky, ktoré majú viac ako 10 známok, alebo predané "en l'état"(tzn. v tomto stave), nemôžu byť 

vrátené zo žiadnych dôvodov. Položka s opisom «fautes» alebo «défauts»(tzn. chyba, a závada), 

nemôže byť vrátená pre chybu, alebo závadu. 

 Známky predané za 0.3€ (cca 9CZK) alebo menej nemôžu byť vrátené zo žiadnych dôvodov. 

 Položky fotografované nemôžu byť vrátené kvôli centrovaniu, okrajom, razítkam, alebo iným 

viditeľným faktorom na foto . Naviac, farby na foto nie sú zaručene totožné a preto, reklamácia pre 

tento dôvod nebude akceptovaná. 

 Známky ohodnotené kvôli razítku, môžu mať málú chybu neopísanú, ale ani to nie je dôvod na vrátenie. 

 Známky vrátené z dôvodu falšovania, musia byť vrátené so znaleckým posudkom od znalca známeho v 

tejto oblasti. 

 Vrátené položky musia byť odoslané doporučene (aj s poistením, ak hodnota prekročí 30€ 

(cca850CZK)). Potom bude suma vrátená na Váš účet. Poštovné a prípadné bankové trovy vrátené 

nebudú.  

 Spor, ktorý sa nebude dať riešiť dohodou, bude riešený príslušným súdom v SR. Iba Podmienky predaja 

vo francúzskom jazyku sú zákonne platné 

 

Objednávka zrealizovaná na tejto stránke znamená, že akceptujete tieto podmienky predaja. 


