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Přehled možností platby 
Existuje mnoho variant, jak u nás zaplatit za nákup. Náš e-shop jsme teprve spustili a v průběhu 
budeme doplňovat platební metody. Prozatím si vyberte tu, která Vám vyhovuje nejvíce.


Vrácení peněz 
Odstupujete od smlouvy v zákonné 14-denní lhůtě, v rámci reklamačního řízení nebo vám máme 
vracet peníze z jiného důvodu? V takovém případě vám vrátime zaplacenou částku stejným 
způsobem, jakým jste zboží u nás uhradili. Příklady uvádíme níže.


Hotově / Kartou na 
prodejně

Akceptujeme karty Visa, MasterCard, Maestro. Kartou 
můžete platit na všech našich prodejnách. V hotovosti 
příjimáme pouze české koruny.

Zdarma

Na dobírku Zboží zaplatíte kurýroví nebo poštovnímu doručovateli při 
dodání na vámi určenou adresu a převzetí zásilky. od 40 Kč

Kartou online
Plaťte kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos 
je šifrovaný a bezpečný. Pro platbu online musí být karta 
vydaná v EU.

Zdarma

Platba převodem

Po dokončení objednávky jsou produkty rezervovány a bude 
vám následně zaslán email s potřebnými informacemi o 
platbě včetně variabilního symbolu, který je nutné při platbě 
uvést.


Při platbě převodem je potřeba počítat s delším časem 
připsání platby na náš účet (zpravidla 1-3 pracovní dny), 
proto doporučujeme spíše využítí možnosti platby on-line.


V momentě připsání platby začínáme objednávku odesílat.


Pro platbu převodem využijte následujícího bankovního účtu:


FIO Banka:   2601887232/2010

Zdarma

Hotově Při platbě v hotovosti na naší prodejně Vám peníze 
vrátime v hotovosti na kterékoliv naší prodejně.

Kartou
Při platbě kartou Vám vrátíme peníze na Váš účet 
vedený k Vaší platební kartě. (Neplatí u zvolené  
možnosti: platby dobírkou)

Převodem Pokud jste platili převodem z bankovního účtu, 
vrátíme Vám peníze na tento účet.

Dobírkou

Pokud jste platili dobírkou u Vámi zvoleného 
dopravce Kartou / Hotově. Připojte tyto informace k 
žádosti k vrácení peněz, spolu s vašim číslem 
bankovního účtu, na který budete chtít poukázat 
vrácení částky. V případě dotazu nás informujte na 
e-mailu: info@bbcomfort.cz
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