
Cena a způsob doručení 
 

Ceny zboží, poštovné platné pro ČR: 
 

Prodejce si vyhrazuje právo měnit obsah internetového obchodu i cenu zboží bez oznámení. 

 Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány včetně příslušné DPH. Prodejce je plátcem DPH. 

 Při objednávce nad 2000 Kč hradíme poštovné. 

 Při osobním odběru se poštovné nezapočítává. 

 Při objednávce čajového příslušenství je poštovné navýšeno o 25 Kč za službu "křehce". Balné je vždy 

zdarma. 

 

 

Způsoby dopravy v ČR a na Slovensko (výše poštovného se může měnit, kurz Eura se mění dle 

aktuálního kurzu): 
  

Osobní odběr v provozovně Klasek Tea – poštovné 0 Kč 
na adrese Klasek Tea, Daniel Klásek, Přístavní 39, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Tel.: 0420 777 052 974 

  

Česká pošta doporučený balík - poštovné 82 Kč 

 

Česká pošta balík do ruky - poštovné 125 Kč 

  

Slovenská pošta doporučený balík - poštovné 135 Kč 
  

Heureka point - Výdejní místa v Česku a na Slovensku (Uloženka.cz) - poštovné 54 Kč  

  

Způsoby platby pro ČR a Slovensko: 
  

Dobírka Česká pošta (22 Kč) 
zákazník platí za zboží v hotovosti při doručení zásilky na uvedenou adresu 

  

Dobírka Slovenská pošta (25 Kč) 
zákazník platí za zboží v hotovosti při doručení zásilky na uvedenou adresu 

  

Dobírka Heureka Point (16 Kč) 
zákazník platí za zboží v hotovosti nebo platební kartou na místě vyzvednutí 

 

Platba v hotovosti v Klasek Tea (0 Kč) 
zákazník platí za zboží v hotovosti v naší provozovně Přístavní 39, 170 00 Praha 

  

Platební karta/PayPal (0 Kč) 
zákazník platí přes bránu PayPal (nemusí mít PayPal účet); vhodné jak pro zasílání zboží poštou, tak pro 

osobní odběry 

  

Bankovní převod pro ČR (0 Kč) 
zákazník platí převodem na účet č. 9132732001/5500; vhodné jak pro zasílání zboží poštou, tak pro osobní 

odběry 

  

Bankovní převod pro Slovensko (0 Kč) 
zákazník platí převodem na účet č. ú. 1019969/2060; vhodné jak pro zasílání zboží poštou, tak pro osobní 

odběry 

 

 

 

 



Slevy platné při objednávkách v ČR: 
 Při objednávce zboží v hodnotě nad 3000 Kč poskytujeme slevu ve výši 3 % z ceny zboží. 

 Při objednávce zboží v hodnotě nad 5000 Kč poskytujeme slevu ve výši 5 % z ceny zboží. 

  
Pro zasílání zboží do ostatních zemí platí tyto podmínky: 
 Platbu je možné zadat bankovním převodem, pokud jsou bankovní poplatky připsány na vrub kupujícího 

a také služnou PayPal (i platební karta). 

 Výše poštovného je v rámci objednávky vypočítána po zadání země, do které bude zboží odesláno. 

Poštovné do zahraničí je vždy v rozmezí 10 – 15 Eur, s výjimkou těžkých zásilek, ke kterým se 

připočítává poštovné dle aktuální váhy. 

 

 

Doručení zboží – Česká republika a Slovenská Republika 
Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s. p. a Slovenské pošty (pokud není domluveno 

jinak) či službou Heureka Point. Zboží je možné odeslat službou Česká pošta EMS, která garantuje doručení 

zásilky nejpozději do 14:00 hodin následujícího dne po odeslání zásilky. Tuto službu poskytujeme po 

domluvě. Za službu Česká pošta EMS je kupujícímu účtována cena 150 Kč. 

 

Zákazník má možnost si zboží vyzvednout osobně v Praze na ulici Přístavní 39. 

 

Při přebírání zásilky, prosím, pečlivě zkontrolujte, zda je zboží bez viditelného poškození. V případě 

viditelného poškození zásilky je dopravce povinen sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky 

zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně telefonicky nebo e-mailem na adresu 

info@darjeeling.cz. 

  

Doručení zboží – ostatní země  

Zákazníkům je zboží zasíláno pomocí společnosti Česká pošta s. p. (pokud není domluveno jinak). Výše 

poštovného a doba doručení závisí na zemi, do které je zboží odesíláno. 

 

 


