
Objednání vín a zaslání na Vaši adresu

Objednejte vína z naší aktuální nabídky a my Vám je bezpečně pošleme kurýrní službou
 MESSENGER  -   osobní přístup, ruční překládka.

Na našich webovývh stránkách, stránka „Obchod“,  
v aktuální nabídce vín (pdf soubor -  tato vína) naleznete aktuálně nabízená vína. 

e-mailem nám pošlete v objednávce : seznam vín a počet lahví, které chcete poslat.
V kartonu je 6 lahví vína, objednávku řešte prosím vždy na celé kartony.

Obsah kartonu může být kombinovaný z několika druhů vín.
Maximální počet kartónů na jednu adresu je 20 ks.
Dále uveďte adresu doručení a číslo mob.telefonu.
a kdy by Vám vyhovovalo dodání (den / datum)

My Vám potvrdíme Vaší objednávku.

Po Vašem objednání a našem potvrzení Vaší objednávky, objednáme přepravu. 
Následný den si přepravce Vaší objednávku u nás vyzvedne a další den je víno u Vás.

My Vás budeme informovat (mailem/sms-kou) o stavu objednávky.
Přepravce Vás bude informovat avízem (sms) o termínu doručení a upřesní časový interval.
Předběžně počítejte na dopravu 3 dny po Vašem objednání, Čas doručení zásilky 8 – 17hod.

Cena přepravy je závislá na počtu kartónů.
Poplatek

za 
dobírku

Cena za

1 karton 2 karton 3 karton 4 karton 5 karton 6 karton 7 karton 8 karton 9 karton 10 karton

37 146 218 291 363 436 509 581 654 726 799

Pro informaci :  cena přepravy na jednu lahev  →   zvýšení ceny vína 

24,2 18,15 16,13 15,13 14,52 14,13 13,84 13,62 13,45 13,31
Ceny v Kč

Cena přepravy je od 146 Kč (1 karton) po 1525 Kč (20 kartonů),
je vždy navišována o cca 73  Kč za každý další karton.

Celková cena objednávky je součtem : cena vína + poplatek za dobírku + cena přepravy.

Platba celkové ceny - dobírkou -  hotově placena přepravci.

Vína uchovávejte v chladu a temnu, optimální teplota je 10 °C .

Při jakémkoli problému, nebo dotazu, nás prosím kontaktujte.
 

Děkujeme za zájem o naše vína.
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