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PŘEPRAVNÉ NÁBYTKU – objemného zboží
uvedené ceny jsou bez DPH
Nábytek
Postýlka bez šuplíku
Postýlky s šuplíkem
Junior postele bez šuplíku 140x70
Junior postel s šuplíkem 140x70
Junior postel od 160cm a výš bez šuplíku PPL SPRINT
Junior postel od 160cm a výš s šuplíkem PPL SPRINT
Junior postel od 160cm a výš bez šuplíku s matraci PPL SPRINT
Junior postel od 160cm a výš s šuplíkem a matrací PPL SPRINT
Komoda
Regál
Skříň
Matrace nad 160cm 1ks
Matrace nad 160cm 2 – 5ks balík

Cena
Cena
přepravy
přepravy
v Kč
V EU
89,00 Kč
€ 5,00
99,00 Kč
€ 5,00
179,00 Kč € 10,00
269,00 Kč € 15,00
299,00 Kč € 20,00
349,00 Kč € 20,00
349,00 Kč € 20,00
389,00 Kč € 20,00
269,00 Kč € 12,00
269,00 Kč € 12,00
299,00 Kč € 12,00
229,00 Kč € 10,00
349,00 Kč € 20,00

Pohovky a křesílka
1ks pohovka, nebo křesílko
TIP u odesílání křesílek do krabice se vejde 1- 4ks křesílek cena je pak výhodnější

89,00 Kč
89,00 Kč

€ 5,00
€ 5,00

99,00 Kč

€ 5,00

89,00 Kč
89,00 Kč
89,00 Kč
89,00 Kč
59,00 Kč

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00

Matrace
bal.max. 3Ks v jednom balíku do rozměru stanovených přepravcem (matrace 120x60 nebo 140x70)

UPOZORNĚNÍ !!! 1 balík = max – nejdelší strana zásilky s max. délkou 150 cm a zároveň
součet obvodu a délky zásilky nesmí přesáhnout 300 cm. Pokud jsou tyto rozměry
překročeny, budou matrace zabaleny tak, aby nebyla zásilka účtována jako nadrozměr.
Pokud dojde k překročení vyhrazujeme si právo toto zboží neodeslat a kontaktujeme
zákazníka aby si objednal vlastní svoz, nebo takovou zásilku dočtujeme 250kč/bal bez DPH.
DOPORUČUJEME VLASTNÍ SVOZ !
Ostatní objemné zboží (křehké)
Plastové vaničky, box na hračky plastový i dřevěný
XXL plyšák, sáňky
TIPI stan, koš pro miminko, kolébka, dřevěné židle, skřínky, poličky, učící věž
Jídelní dřevěné židl. max.2ks společně
Vlastní svoz – balné
Odeslání zboží přímo zákazníkovi dropshipping + 45kč/2 eura k přepravě.
Dobírka (platba hotově u řidiče) – 35kč/2eura k přepravě do 10 000kč bez DPH
Dobírka (platba hotově u řidiče) – nad 10 000kč bez DPH – 49kč
Ceny za přepravu objemného zboží jsou pevně stanoveny, výše přepravy je vždy
doúčtována k faktuře.

Odeslání ZDARMA u objednávek nad 6000 kč / 240eur bez DPH.
(neplatí pro objemné zboží a nábytek viz. Tabulka)

Do výše objednávky se nezapočítává nábytek (objemné zboží).
Osobní odběr ZDARMA.
Provozní doba PO-PÁ (prac.dny 7-15:30) – objednávky přijímáme NON STOP
email CZ - objednavky@nellys.cz , TEL CZ : +420 722 920 924, CZ +420 558 320 645
email SK - objednavky@nellys.sk, TEL SK : +421 948 614 544
uvedené ceny jsou bez DPH
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