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Poštové produkty a služby

BalíkoBOX:

komfortné a rýchle
vyzdvihnutie balíka

1/2021

Poštová
karta
Prostredníctvom Poštovej karty môžete
na každej pošte bezhotovostne platiť
za tovary a služby, zbierať Bonusové
body a Bonusové ﬁnančné prostriedky,
ktoré použijete na ďalšie nákupy a platby
na pošte.

Vyzdvihnite svoj balík jednoducho, pohodlne a v čase, ktorý vám najviac
vyhovuje. Na strategických miestach s výbornými možnosťami parkovania nájdete viac ako 140 BalíkoBOXov a ich počet plánujeme zvýšiť.

Nakupujete v e-shope?
Doručenie nákupu z e-shopov do BalíkoBOXu je rýchle, efektívne a bezpečné. Vyberte
si tovar v obľúbenom e-shope a ako spôsob doručenia si spomedzi odberných miest
Slovenskej pošty vyberte najbližší BalíkoBOX. O dodaní balíka vás upozorníme
SMS-kou s unikátnym PIN kódom a v prípade dobierky obdržíte aj údaje o jej výške.
Balík vás v BalíkoBOXe počká 3 dni od doručenia správy.
Pri prevzatí zadajte na displeji BalíkoBOXu PIN kód a v prípade dobierky ju uhraďte
platobnou kartou priamo v termináli. Hotovo! Váš balík si môžete pohodlne prevziať.

Svoju Poštovú kartu získate ZADARMO
na každej pošte. Stačí na ktorejkoľvek
priehradke pošty uzavrieť Zmluvu a svoju
Poštovú kartu si odnesiete hneď so sebou.

Výhody s Poštovou kartou
Jednoduchá identiﬁkácia zákazníka na
pošte – stačí predložiť svoju Poštovú kartu
Nákup tovarov z Bonusového katalógu
so zľavou
Online nákup v internetovom obchode SK
CLUB na www.skclub.sk za zvýhodnené
ceny
Elektronické oznamovanie zásielok
SIPO poistenie Plus
Platobná funkcionalita s prehľadom
o transakciách
Odmeny za načítanie karty na pošte
formou Bonusových bodov
a Bonusových ﬁnančných prostriedkov
Odmeny za online nákup v obľúbených
obchodoch https://partneri.skclub.sk/

Overenie adresáta - Aktivujte si overenie adresáta a všetky zásielky, pri ktorých
odosielateľ uvedie vaše telefóne číslo alebo email uvedený v aplikácii, sa vám
automaticky zobrazia v sekcii „Zásielky“. Aktivácia je rýchla, stačí zadať overovací kód
odoslaný na váš email alebo telefónne číslo.
Sledovanie zásielok - Sledujte pohyb domácich a zahraničných zásielok doručovaných
Slovenskou poštou, ktoré sa vám automaticky zobrazili v aplikácii. Zásielku môžete
pridať aj manuálne, naskenovaním alebo vložením čiarového kódu zásielky napríklad
zo žltého lístka. K vyzdvihnutiu zásielky na pošte stačí uviesť podacie číslo zásielky
z mobilnej aplikácie.
Zmena zásielky - V detaile zásielky môžete zásielku preposlať na inú poštu,
do BalíkoBOXu alebo na inú adresu, zmeniť dátum doručenia alebo predĺžiť jej uloženie
na pošte.
Prehľad o poštách - Zobrazenie najbližšej pošty podľa aktuálnej polohy alebo adresy.
Zároveň získate informácie o otváracích hodinách, dočasných zmenách či službách
poskytovaných na jednotlivých poštách. Na poštách s vyvolávacím systémom si viete
vytvoriť poradový lístok ešte pred návštevou pošty alebo zistiť počet ľudí v rade.

470 116 držiteľov Poštových kariet
V roku 2020 sme zákazníkom pripísali viac
ako 130 miliónov Bonusových bodov
Mesačne minie držiteľ Poštovej karty
v priemere 70 bodov
Najviac naši zákazníci obľubujú nákup
tovaru do domácností
Najaktívnejších zákazníkov máme
v Košickom regióne
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Mobily 4ka
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Mobily od 4ky
V spolupráci s mobilným
operátorom 4ka sme pre
Vás pripravili ponuku
tlačidlových mobilných
telefónov v modernom
prevedení s jednoduchým ovládaním. Modely
zakúpite na vybraných
poštách už od 16,00 €.

1 | Mobilný telefón pre seniorov
MaxCom Comfort MM462
Zavolá pomoc jedným stlačením
Prehľadná tlačidlová klávesnica
Hlasitý odposluch
Nabíjací stojan v balení

Cena: 32,00 €
SOS a ICE tlačidlo, vďaka ktorému je možné
okamžite privolať pomoc v akejkoľvek situácii.
Po stlačení automaticky volá a odosiela SMS
na určené telefónne čísla.

2 | Mobilný telefón
MaxCom Classic MM134
Jednoduché ovládanie
Veľké, čitateľné popisky

Cena: 16,00 €

3 | Mobilný telefón
MaxCom Classic MM144
Kompaktné rozmery
Nízka hmotnosť
Kvalitné rozlíšenie displeja

Cena: 28,00 €
* na poštách dostupný od 1.6.2021

1 | Displej: 1.8" TFT (128 x 160 bodov) • Pamäť: microSD do 4 GB • Kamera: 0,3 Mpx • FM rádio: áno • Batéria: 600 mAh
2 | Displej 1,77" TFT (160 x 128 bodov) • Pamäť: microSD do 16 GB • Kamera: 0,08 Mpx • FM rádio: áno • Batéria: 600 mAh
3 | Displej: 2,4" TFT (320 x 240 bodov) • Pamäť: microSD do 32 GB • Kamera: 2 Mpx • FM rádio: áno • Batéria: 1.000 mAh
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Grilovacia sezóna
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Grilovacia sezóna
s BerlingerHaus
BerlingerHaus je špičková nemecká značka
výrobkov strednej a vyššej triedy za výhodné
ceny. Tieto kvalitné produkty vyrobené
s ohľadom na praktické potreby zákazníkov
prinášame do slovenských domácností
v rôznych farebných prevedeniach. Získajte
zľavu za body na nákup kuchynských potrieb
a objednajte pohodlne na našom e-shope
www.skclub.sk
alebo
prostredníctvom
formulára na konci katalógu.

1 | Kontaktný univerzálny gril
červený, ružovo-zlatý

2 | 6-dielna sada nožov I-Rose
na magnetickom stojane

• paniny, steaky, ryby, zelenina
• nepriľnavé grilovacie platne
• tepelne izolovaná rukoväť

30,00 €
100 bodov

33,50 €

bežná cena 34,00 €

150 bodov
bežná cena 38,00 €

4 | Pekáč s nepriľnavým povrchom
40x28x5,7 cm
3 | Brúska na nože
11,00 €
100 bodov
5 | Grilovacia panvica
s odnímateľnou rukoväťou
26,20 €
150 bodov
bežná cena 28,99 €

1
2
3
4
5
6

|
|
|
|
|
|

bežná cena
12,99 €

15,00 €
150 bodov
bežná cena 17,99 €

6 | Elektrický mlynček
na korenie a soľ
17,00 €
150 bodov
bežná cena 19,99 €

Vyberateľná odkvapkávacia zásuvka na tuk • napätie 220-240V / 50/60 Hz • príkon 1500 W. Červený: 31024440. Ružovo–zlatý: 31024441
Nehrdzavejúca oceľ • antibakteriálny antiadhézny povrch • laserom brúsené ostrie. 31024859
Materiál: kombinácia nehrdzavejúcej ocele a plastu • šírka 20cm • ergonomicky tvarovaná rukoväť. 31024860
Vonkajšia veľkosť 40x28x5,7 cm • zliatina hliníka s mramorovým nepriľnavým povrchom • vhodný do umývačky riadu. 31024861
Nepriľnavý povrch vhodný na všetky typy sporákov vrátane indukcie • veľkosť 28x28x4,1 cm • objem 2,1 l. 31024862
Kvalitná nehrdzavejúca oceľ s keramickým mlynčekom • batérie 4xAA (nie sú súčasťou balenia). 31024863

Tovar na tejto stránke nie je voľne dostupný na poštách – objednáte ho pohodlne cez náš e-shop www.skclub.sk
alebo prostredníctvom objednávkového formulára na poslednej strane katalógu.

6

Domácnosť
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1 | Set 4 steakových nožov
Blaumann
Domácnosť

6,10 €

Teplé slnečné dni sú príležitosťou na
posedenie s najbližšími. Na záhrade,
terase, balkóne alebo aj v kuchyni pripravíte na grile či v rúre obľúbené dobroty.
Termomisa udrží pokrm dlhšiu dobu teplý
alebo naopak studený, ekologické
sklenené dózy uchovajú zdravé šaláty
a dressingy stále čerstvé. Tieto a mnohé
ďalšie produkty nájdete na vybraných
poštách a na www.skclub.sk.

50 bodov
bežná cena 7,00 €

2 | Jednorazový gril
4,40 €
50 bodov

3 | BIO taniere 12ks
2,15 €
20 bodov

bežná cena
5,20 €

4 | ALU grilovacie misky
hranaté, 3ks/bal.

5 | BIO rozložiteľné misky 12ks
*Odoláva vode až do 100 °C a teplému oleju až do 120 °C

2,05 €

1,30 €
15 bodov

bežná cena
2,45 €

bežná cena
1,50 €

20 bodov
bežná cena 2,35 €

6 | ALU grilovacie misky
okrúhle, 3ks/bal.
2,20 €
20 bodov

bežná cena
2,50 €

8 | Termomisa 2500ml
gold, silver
10,50 €
50 bodov

7 | Kuchynská zástera
levanduľa, FOLK

9 | Termomisa 3500ml
gold, silver

3,45 €
30 bodov

1
2
3
4
5

|
|
|
|
|

bežná cena
12,00 €

12,90 €

bežná cena
3,90 €

Nehrdzavejúca oceľ • dĺžka čepele 11cm. 31024853
Horí približne 1,5 hod. 31024858
Jednorazový tanier: φ 23cm, cukrová trstina. 31024855
Materiál: hliník • 34,5x23,5cm. 31024856
Jednorazová miska: φ 15,5 cm, 500ml, cukrová trstina. 31024854

50 bodov

6
7
8
9

|
|
|
|

bežná cena
14,90 €

Materiál: hliník • φ 34cm. 31024857
Textil • 50x76 cm. Levanduľa: 31021847. FOLK: 31023721
Plast + vnútro nerez, nie je vhodná do umývačky. 31024201
Plast + vnútro nerez, nie je vhodná do umývačky. 31024200
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Domácnosť
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10 | Dóza LYNGBY 1,5l

11 | Dóza LYNGBY
4,30 €
1,0l

• borokremičité sklo s plastovým vekom
• utesnenie silikónovým krúžkom
• bez veka použiteľná v mikrovlnnej rúre aj umývačke riadu

40 bodov

5,20 €

bežná cena 4,90 €

45 bodov

12 | Dóza LYNGBY
0,4l
2,50 €

bežná cena
5,90 €

25 bodov
bežná cena 2,90 €

13 | Doska na krájanie
hrubá 1ks

14 | Doska na krájanie
tenká ohybná 2ks

2,90 €
25 bodov

3,30 €

bežná cena
3,30 €

30 bodov

bežná cena
3,80 €

15 | Rozprašovač 0,75l
2,50 €
20 bodov

bežná cena
2,80 €

16 | Košík so štipcami
24ks
2,50 €
20 bodov

17 | Šnúra na prádlo 20m
2,40 €

bežná cena
2,80 €

20 bodov

bežná cena
2,70 €

18 | Mucholapka páska
0,90 €
5 bodov

10
11
12
13
14

|
|
|
|
|

Šírka 17 cm, výška 8 cm. 31024846
Šírka 15 cm, výška 7 cm. 31024845
Priemer 13 cm, výška 6,5 cm. 31024844
Rozmery: 34,5 x 24,5 x 0,5 cm, plast. 31024848
Rozmery: 34,5 x 24,5 x 0,2 cm, plast. 31024847

bežná cena
1,00 €

15
16
17
18

|
|
|
|

Plast. 31024852
Plast, šírka 18 cm, výška 16cm. 31024849
Prádlová šnúra s oceľovým lankom. 31024850
4ks v balení. 31024851
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Pre deti
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Pre deti – hra, fantázia,
kreativita
Kreatívna a zábavná ponuka pre deti.
Zakúpte u nás stavebnice, 3D puzzle
a iné kreatívne hračky na rozvoj detskej
motoriky a fantázie alebo vezmite deti
na ihrisko s odrážadlom Enduro Maxi.

1 | Stavebnica LiNooS športové auto
modré, žlté, čierne, biele
3,50 €
30 bodov
bežná cena 4,00 €

2 | Stavebnica LiNooS
dinosaurus
rôzne druhy
7,80 €
60 bodov
bežná cena 8,70 €

Odrážadlo Enduro maxi v tvare motorky s 3 kolieskami pre
lepšiu stabilitu a väčšiu bezpečnosť dieťaťa. Vďaka kompaktnej
veľkosti je praktické a využiteľné v interiéri i exteriéri.
Má kvalitné plastové kolieska, pohodlné riadidlá a sedadlo.
Jazda na odrážadle pomáha posilňovať svalstvo a trénovať
reﬂexy.

3 | Odrážadlo Enduro Maxi
zelené, červené, modré
18,00 €
100 bodov

bežná cena
21,99 €

Odrážadlo nie je voľne dostupné na poštách – objednáte ho
pohodlne prostredníctvom e-shopu www.skclub.sk alebo
formulára na poslednej strane katalógu.

1 | Stavebnica športové auto na voľný chod. Modré: 31024821. Žlté: 31024822. Čierne: 31024823. Biele: 31024824
2 | Brontosaurus: 31024825. Struthiosaurus: 31024826. Stegosaurus: 31024827. Pterodaktyl: 31024828
3 | Rozmery 63x29x47 cm. Odporúčaná a maximálna nosnosť je 25kg. Červené: 31024838. Modré: 31024839. Zelené: 31024840
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Pre deti
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4 | Výbava pre deti na leto ŠTVORLÍSTOK
nafukovacie koleso,
rukávniky, lopta*
4,50 €
90 bodov

bežná cena
6,00 €

* možnosť zakúpiť aj jednotlivo

5 | LOL Surprise Pets plyšový

6 | Bábika s kabelkou

6,40 €
50 bodov

6,75 €
bežná cena
7,50 €

50 bodov
bežná cena 7,50 €

7 | Náramok s doplnkami
2,70 €
20 bodov
bežná cena 3,00 €

4
5
6
7
8
9

|
|
|
|
|
|

8 | Kostra svietiaca v tme
1,80 €
15 bodov
bežná cena 2,05 €

9 | Sada na piesok
1,80 €
15 bodov
bežná cena 2,05 €

Priemer kolesa: 40cm, rukávniky 25x15 cm, priemer lopty: 50cm. Koleso: 31024835. Rukávniky: 31024836. Lopta: 31024837
Krásne dizajnové zvieratko z kolekcie LOL Surprise Pets. Zvieratká majú veľkú hlavu, merajú 14-20cm. 6 druhov. 31024832
21 cm. 31024427
Výroba vlastného náramku pre malé parádnice. 31024833
15cm. Rôzne druhy: ľudská kostra, šabľozubý tiger, Tyranosaurus, Diplodocus, Triceratops, Archaeopteryx. 31024829
Sada na piesok v sieťke: 3ks 20cm (sitko, lopatka, hrable) a 3ks formičiek 10-11cm. 31024834
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Pre deti
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10 | 3D puzzle Vesmír
1,19 €
10 bodov

bežná cena
1,39 €

11 | 3D puzzle Auto
rôzne farby
1,69 €
10 bodov

13 | Kreatívne papiere
glitrové
50 bodov

20 bodov

bežná cena
5,59 €

bežná cena
3,79 €

15 | Zápisník mačka
2,90 €
35 bodov

16 | Hodiny na vymaľovanie
s farbami
10,90 €
100 bodov

10
11
12
13

|
|
|
|

bežná cena
3,49 €

17 | Batoh na vymaľovanie
s farbami
6,90 €

bežná cena
12,90 €

16-19 dielov. 31024775
23/24 ks 3D puzzle. 31024780
19x26cm, 10 listov. 31024769
Sada – 8ks/farieb. 31024770

bežná cena
2,69 €

14 | Metalické pastelky
3,29 €
30 bodov

4,79 €

bežná cena
1,90 €

12 | Kreatívne papiere
škrabacie
2,39 €

50 bodov

14
15
16
17

|
|
|
|

bežná cena
7,90 €

12ks - čierne drevo. 31024771
20x15cm, 60 listov. 31024781
Druhy: sovy, jednorožce, shopping girl. 25x23x1cm. 31024774
Druhy: pes, sova, mimoň. 23x28x8cm. 31024772
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Keď škola zavolá
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2 | Zložka s cvokom A5
jednofarebná, rôzne farby
0,45 €

1 | Zložka s cvokom A4
jednofarebná, rôzne farby
0,55 €
bežná cena
0,70 €

10 bodov

10 bodov

3 | Zložka s cvokom A4
s potlačou, rôzne druhy
0,80 €
5 bodov

bežná cena
0,60 €

4 | Zložka s cvokom A5
s potlačou, rôzne druhy
0,60 €

bežná cena
0,90 €

5 bodov

5 | Gumovacie pero Wizard
s náplňou

bežná cena
0,70 €

6 | Popisovače
6 farieb
1,50 €

2,40 €
25 bodov

20 bodov

bežná cena 2,80 €

7 | Gumovacie pero Wizard
rôzne farby

bežná cena
1,80 €

8 | Set
ceruzky+guma+orezávatko
0,70 €
10 bodov

bežná cena
0,90 €

1,60 €
20 bodov
bežná cena
1,90 €

9 | Olejové pero
rôzne farby
0,35 €
10 bodov

1
2
3
4
5

|
|
|
|
|

335x240 3mm, sila materiálu 0,21mm. 31024816
240x180x3mm,sila materiálu 0,21mm. 31024815
335x240mm, sila materiálu 0,21mm. 31024814
240x180mm, sila materiálu 0,21mm. 31024813
Dĺžka:142 mm, hrot: 0,7mm. 31023866

6
7
8
9

|
|
|
|

bežná cena
0,50 €

Trojhranné, hrot: 0,7mm. 31024810
Dĺžka:142 mm, hrot: 0,7mm. 31023867
Ergonomicky tvarovaná 3hranná ceruzka. 31024811
Olejový atrament, hrot: 0,7mm. 31024812
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Relax pre celú rodinu
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1 | Spoločenská hra
Meno, Mesto, Štát a Šport
Preverte svoje vedomosti
v populárnych oblastiach.

Relax pre celú rodinu

3,90 €

Budujte vzťahy, rozvíjajte postreh
a vedomosti prostredníctvom rýchlych
a zábavných spoločenských hier. Ak
túžite po chvíli pre seba, vychutnajte si
popoludňajšiu kávu spolu so zaujímavými
krížovkami, alebo sa naučte ako
jednoducho pomáhať blízkym pomocou
vlastnej domácej lekárne.

2 | Spoločenská hra POSTREH
Ovocie a zelenina
6,90 €
50 bodov

bežná cena
7,90 €

40 bodov

bežná cena
4,50 €

3 | HEŠ rýchla
spoločenská
hra
Rýchla kartová hra
so štipkou zdravej rivality!
O pestovaní ovocia a strašení
záškodníckych vrán!

7,50 €
50 bodov

4 | KRÍŽOVKY
256 strán
3,50 €
30 bodov

bežná cena
3,99 €

bežná cena
8,90 €

5 | Domáca LEKÁREŇ
7,00 €
50 bodov

bežná cena
7,99 €

1 | Ďalšia verzia známej hry meno, mesto, zviera vec, kde si preverujeme vedomosti z rôznych oblastí. 31024767
2 | Detská verzia obľúbenej postrehovej hry na tému ovocie a zelenina. 31024766
3 | Rýchla hra, v ktorej hráči hrajú úlohu farmárov, ktorí na konci hry zbierajú to najchutnejšie ovocie. Okolo sa však hemžia hladné vrany,
takže musia byť čo najrýchlejší v zasiatí ovocia a snažiť sa udržať vrany od seba. 31024768
4 | Najkrajšie miesta Európy: 31024799. Krížom krážom po hradoch a zámkoch: 31024787. Krížovky pre voľné chvíle: 31024796.
Krížovky Naše hrady a zámky: 31024793
5 | Na čo, ako a ktoré bylinky/lieky užívať? Navyše cenné rady týkajúce sa každodenných stravovacích návykov pri prevencii chorôb,
ako aj počas rekonvalescencie. 192 strán. 31024791
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Spoločné chvíle s najmenšími
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1 | Leporelá
2,60 €
25 bodov

2 | Kufrík riekaniek v 4 knižkách
5,00 €
bežná cena
2,99 €

30 bodov
bežná cena 5,99 €

3 | Autoškôlka

4 | Veľká kniha čítania
a zábavy

5 | Kufrík rozprávok
do postieľky
5,00 €
30 bodov

6,00 €
30 bodov

bežná cena
5,90 €

4,30 €
30 bodov

bežná cena 6,99 €

bežná cena 4,99 €

6 | Rozprávkové čítanie
o zvieratkách

7 | Rozprávka lesa

8 | Rozprávky
H. Ch. Andersena

2,60 €

4,40 €

2,60 €

25 bodov
bežná cena 2,99 €

30 bodov
bežná cena 4,99 €

1 | Riekanky pre maličké detičky: 31024788. Čo to letí?: 31024798
Zvieratká okolo nás: 31024789. Zvieratká v lese: 31024797
2 | Krátke, ľahko zapamätateľné riekanky. 31024784
3 | Učenie o bezpečnosti a správaní na cestách. 86 strán. 31024800
4 | Ľadové kráľovstvo 2: 31024795. Máša a medveď 2: 31024794

25 bodov
bežná cena 2,99 €

5 | Kocúrik v čižmách, O troch medveďoch, Snehulienka a sedem
trpaslíkov, Kráska a Zviera. 31024785
6 | Hlavnými hrdinami príbehu sú vždy zvieratká. 112 strán. 31024790
7 | Príbehy a básničky z prechádzky po čarovnom lese. 31024786
8 | Populárne, ale aj menej známe príbehy. Veľké písmená, krásne
ilustrácie. 96 strán. 31024792
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Tovar POSTshop
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1 | Špagát
juta/polypropylén
0,80 €/0,93 €

2 | Nožnice
1,00 €

3 | Kartónové obaly
0,90 €/1,30 €

4 | Obálky na peniaze
1,19 €

5 | Kuriérske
plastové obálky
0,65/0,80 €

6 | Plastové obálky
na poistený list
0,65 €

7 | Poštová schránka MILANO
čierna, medená
26,70 €

1
2
3
4
5

|
|
|
|
|

8 | Poštové schránky ZIPFER – veľká/malá
strieborná, medená, biela, čierna
22,20/20,40 €

50g/50m juta/polypropylén.
Ostrie vyrobené z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele.
Rozmery:35x25x12cm, 50x30x20 cm, k dispozícii aj iné rozmery.
Obálky na peniaze – rôzne druhy.
Rozmery: 35x45cm, 45x65cm, k dispozícii aj iné rozmery.

6 | Rozmer: C5+(195x255mm), k dispozícii aj iné rozmery.
7 | Rozmer: 480x370x117 mm, 2,50 kg.
8 | Rozmer veľká: 290x410x100 mm, 2,22 kg.
Rozmer malá: 250x380x100 mm, 1,83 kg.
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Domácnosť
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Obľúbený tovar v ponuke aj naďalej
1 | Dáždnik skladací
4,40 €
40 bodov

bežná cena
5,00 €

2 | Štýlový vystreľovací dáždnik
Londýn, Paríž
4,80 €
45 bodov

bežná cena
5,50 €

1 | Skladací dáždnik, károvaný, polyester. 31023273
2 | Vystreľovací dáždnik, priesvitný PVC 58,5 cm, dĺžka 82 cm. 31023272

Informácie k objednávke cez www.skclub.sk alebo objednávkový formulár
Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota
sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme
všetky časti objednaného tovaru. Súčasťou faktúry k tovaru je Reklamačný / Návratkový formulár, ktorý je v prípade reklamácie
alebo odstúpenia od zmluvy potrebné zaslať spolu s tovarom na adresu:
Slovenská pošta, a. s., POSTservis Pack, Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3
Ako postupovať pri reklamácii tovaru?
Reklamáciu je možné podať písomne s uvedením podrobného popisu reklamovanej skutočnosti na adresu Slovenská pošta, a.s.,
POSTservis Pack, Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3. Spolu s vyplneným Reklamačným formulárom SK CLUB, ktorý je súčasťou
každej zásielky a je taktiež prístupný na internetovej stránke www.skclub.sk. Reklamujúci zasiela kompletný reklamovaný tovar v
nedemontovanom stave, originál potvrdeného záručného listu, pokiaľ bol priložený a doklad o zaplatení tovaru.
Doba reklamácie začína plynúť od jej prijatia na uvedenej adrese za podmienky obdržania všetkých náležitostí potrebných pre
prijatie reklamácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym
požiadavkám a nebol chybný. V rámci reklamačného konania sú od kupujúcich vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo a e-mail.
Kedy bude moja reklamácia vybavená?
O spôsobe vybavenia reklamácie môže SP, a.s. rozhodnúť do 3 pracovných dní, vo vybraných prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

31024839

31024838

31024863

31024862

31024861

31024860

31024859

31024441

31024440

Číslo tovaru

Odrážadlo Enduro Maxi zelené

Odrážadlo Enduro Maxi modré

Odrážadlo Enduro Maxi červené

Elektrický mlynček na korenie a soľ

Grilovacia panvica s odnímateľnou rukoväťou

Pekáč s nepriľnavým povrchom 40x28x5,7cm

Brúska na nože

6-dielna sada nožov I-Rose

Kontaktný univerzálny gril ružovo-zlatý

Kontaktný univerzálny gril červený

Názov tovaru

Objednávkový formulár Bonusový katalóg

31024840

Počet ks

Tovar je možné objednať len na Dobierku s vyzdvihnutím na pošte alebo doručením na adresu.
Zásielka je zaslaná službou Balík. Cena doručenia 1,99 EUR, pri objednávke nad 9,99 EUR zdarma.

Meno a priezvisko objednávateľa: ........................................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................................................................
Telefón:* ...................................................... E-mail:* ............................................................................................. (*povinne)
Variabilný symbol Poštovej karty (na zadnej strane karty): ...................................................................................
ÁNO, chcem použiť Bonusové body zo svojej Poštovej karty
Doručenie objednávky:

Podpis*: ...........................................................................

Na poštu/do BalíkoBOXu .......................................................................... ( uveďte vybranú poštu /BalíkoBOX)
Na adresu
Dátum: ..................................................

* Svojím podpisom v Objednávkovom formulári súhlasíte s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu SK CLUB,
ktoré sú zverejnené na www.skclub.sk.

VEC POŠTOVEJ SLUŽBY

Slovenská pošta, a.s.
POSTshop
Uzbecká 4
P.O.BOX 240
820 14 Bratislava

Pre objednanie tovaru odovzdajte objednávkový
formulár na pošte alebo u poštového doručovateľa.
Pre objednanie tovaru elektronicky navštívte
internetový obchod Slovenskej pošty na webovej
stránke www.skclub.sk alebo pošlite e-mail na
postshop@slposta.sk.

