
D O P R A V A   A   P L A T B A 

 

P L A T B A  

Kúpnu cenu môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi platby: 

1. Bankovým prevodom na doleuvedené bankové údaje alebo použitím bankového tlačítka Vašej banky: 

IBAN: SK19 0200 0000 0037 9999 2453   

BIC-SWIFT kód VÚB banky: SUBASKBX 

Názov účtu: Elite Klenoty s.r.o.  

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.  

Zakúpený tovar bude vyexpedovaný, alebo v prípade zákazkovej výroby započatá jeho realizácia, až po zaplatení 
kúpnej ceny, teda po pripísaní celkovej sumy tovaru na účet predávajúceho.  

Ak nebude platba pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo 
predmetnú objednávku stornovať. 

2.  Na dobierku  a) nepersonalizované šperky 

           b)  personalizované šperky-individuálna zákazková výroba 

a) Platba dobierkou nepersonalizované šperky – šperky z našej ponuky, ktoré nie sú personalizované, 

teda bez  Vašeho osobného gravírovania alebo otlačku , posielame  do 3 prac. dní na dobierku poistenou zásielkou, 

ktorú budete hradiť na Vašej pošte alebo u doručovatela. 

b) Patba dobierkou personalizované šperky – šperky, ktoré sú s Vašim osobným gravírovaním/ 

otlačkom, teda sú individuálne vyrábané iba pre Vás, je potrebné uhradiť z ceny tovaru: 

 50% VOPRED  zálohovou platbou bankovým prevodom   ( teda pred realizáciou Vašeho šperku) a  

 50% PRI PREBERANÍ TOVARU  formou dobierky  zaplatíte polovicu ceny na Vašej pošte alebo dopravcovi 

Bankové údaje potrebné zálohovú platbu sú nasledovné: 

IBAN: SK19 0200 0000 0037 9999 2453  

BIC-SWIFT kód VÚB: SUBASKBX 

Názov účtu: Elite Klenoty s.r.o.  a ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.  

3. V hotovosti alebo platobnou kartou v našej kamennej predajni  v centre Piešťan: 

Po telefonickom dohovore, máte možnosť zaplatiť hotovosťou alebo platobnou kartou priamo v našom klenotníctve 
v Piešťanoch: 

ELITE KLENOTY 

Námestie slobody 6 

92101 Piešťany  

 a to každý pracovný deň v čase od 09:00 do 18:00 hod. V sobotu od 9:00 do 13:00 hod. 



a)Nepersonalizované šperky z našej ponuky máte možnosť zaplatiť  v hotovosti alebo kartou a hneď  aj 

vyzdnihnúť na kamennej predajni v Piešťanoch 

b) Pre personalizované šperky, teda zákazkové šperky s Vašim osobným gravírovaním, máte túto možnosť k 

dispozícii len v kombinácii s 50%  zálohovou platbou uhradenou vopred pri zadaní objednávky - to znamená že 50% 

kúpnej ceny zaplatíte po potvrdení objednávky online  a to bankovým prevodom a zvyšok kúpnej ceny zaplatíte pri 

vyzdvihnutí tovaru v našej kamennej predajni v hotovosti. 

D O P R A V A    

 

1.  Poistená zásielka Slovenská Pošta 
 
Poplatky za poštovné a balné poistenej zásielky SP: 

 pri nákupe do 70 € je doprava vo výške 4 € 
 pri nákupe nad 70 € je doprava ZDARMA 

 

2. Zásielka kuriérom - 123KURIÉR 
 
Poplatky za poštovné a balné zásielky kuriérom: 

 pri nákupe do 70 € je doprava vo výške 4 € 
 pri nákupe nad 70 € je doprava ZDARMA 

 

3. Osobný odber 
Máte možnosť osobného odberu šperku  priamo v našom klenotníctve v centre Piešťan po tel. dohovore 
 
ELITE KLENOTY 
Námestie Slobody 6, 92101 Piešťany 
 
Zodpovedná vedúca: Ing. Jana Juricová 
Tel.: 0907 782 950 

DODANIE: Objednaný  tovar z našej ponuky, ktorý nie je zákazkovou výrobou bude pripravený k odoslaniu spravidla 
do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania platby realizovanej bankovým prevodom na účet.  

Personalizované šperky, teda tie ktoré sú s Vašim obobným  gravírovaním mena/otlačku je je individuálna dĺžku 
dodania, zvyčajne 10-14dní.  

Ak nebude platba pripísaná na účet do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo 
predmetnú objednávku stornovať. 


