Informace o přijímaných způsobech platby
Výčet možných způsobů platebních metod za zboží či služby společnosti MedicalSpace s.r.o.
1. Hotově
2. Dobírkou
3. Online platba kartou
4. Online bankovní převod
5. GoPay peněženka
6. Platba kartou
Způsob platby se dále liší od dodávaného produktu. Všechny výše zmíněné způsoby plateb může
využít zákazník kupující od společnosti MedicalSpace s.r.o.: matrace a péřové výrobky. U prodeje
invalidních elektrických skútrů/vozíků a polohovacích lůžek/postelí lze využít způsob platby: hotově,
platba kartou, online bankovní převod. Při koupi mechanického invalidního vozíku lze ještě využít
způsob platby dobírkou.

Cena a způsob doručení ČR
PPL (400 Kč s DPH při koupi mechanického invalidního vozíku, v ostatních případech 250 Kč s DPH)
Osobní odběr (ZDARMA)
Naše doprava (ZDARMA při koupi elektrického invalidního vozíku/skútru; zpoplatněna při dopravě
polohovacích lůžek/postelí se účtuje 20 Kč s DPH/km).
u matrací a péřových výrobků lze využít způsob doručení: PPL (250 Kč s DPH);
u mechanických vozíků PPL (400 Kč s DPH), osobní odběr (ZDARMA);
u invalidních elektrických vozíků a skútrů: Naše doprava (ZDARMA), osobní odběr (ZDARMA);
u polohovacích postelí: Naše doprava (20 Kč s DPH/km), osobní odběr (ZDARMA).
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Cena a způsob doručení SR
PPL (10€ s DPH)
Osobní odběr (ZDARMA)
Naše doprava (ZDARMA při koupi elektrického invalidního vozíku/skútru nad 1000 €; v ostatních
případech se účtuje poplatek 0,5 € s DPH/km).
u matrací a péřových výrobků lze využít způsob doručení: PPL (10 € s DPH);
u mechanických vozíků PPL (10€ s DPH), osobní odběr (ZDARMA);
u invalidních elektrických vozíků a skútrů: Naše doprava (při objednávce nad 1000 € ZDARMA, jinak
0,5 € s DPH/km), osobní odběr (ZDARMA);
u polohovacích postelí: Naše doprava (0,5 € s DPH/km), osobní odběr (ZDARMA).

MedicalSpace s.r.o.
Táboritská 880/14
130 00 Praha 3

www.medicalspace.cz
obchod@medicalspace.cz
+420 774 540 010

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208871.

