
Způsoby dopravy a platby 
 
Doprava zboží v rámci ČR v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč včetně DPH je ZDARMA. 
 
Doprava zboží v rámci ČR v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč a nižší než 10.000,- Kč včetně DPH  
je zpoplatněna částkou 350,- Kč. 
 
Doprava zboží v rámci ČR v hodnotě nižší než 5.000,- Kč včetně DPH je zpoplatněna částkou 500,- Kč. 

Doprava spediční společností  

• příprava zboží probíhá ihned po připsání zaplacené částky za objednávku,  
pokud zboží není skladem, příprava proběhne v den dodání zboží od výrobce 

• dopravce doručí zboží na vaši adresu do 48 hodin od připsání zaplacené částky za objednávku 
• doručení probíhá ve všední dny v rozmezí 8:00 - 18:00 
• v den doručení vás bude dopravce kontaktovat 

Osobní odběr cre8 sklad (Praha, Uhříněves) 

• příprava zboží probíhá ihned po připsání zaplacené částky za objednávku,  
pokud zboží není skladem, příprava proběhne v den dodání zboží od výrobce 

• informace o možném odběru zboží vám bude zaslána e-mailem nebo sms 
• pokud si zásilku nevyzvednete do 5 pracovních dnů od avizace, bude stornována 
• Adresa místa odběru (mapa):  

BLK servis / cre8 sklad,  
Areál Vltava Labe Press,  
Přátelství 986/19 
vjezd z ulice Bečovská: 8.00 - 16.00 
104 00  Praha 10 

• osobní odběr je ZDARMA 

 

https://www.google.cz/maps/place/BLK+servis,+spol.+s+r.o./@50.0394836,14.5873163,17.01z/data=!4m5!3m4!1s0x41734007d63365a5:0x84eea7a030cd29dc!8m2!3d50.0397418!4d14.5886779


 

Zboží zakoupené na e-shopu cre8 lze zaplatit pouze způsoby uvedenými na stránkách e-shopu, t.j. 
bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány výběrem jedné z metod, které 
poskytovatel platební brány nabízí. 

Možnosti placení pomocí platební brány 
Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate 
Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby 
probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. 

• Platba kartou 
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum 
platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je 
zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který 
obdržíte SMSkou od své banky. 

• Platba bankovním převodem 
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje 
do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený 
platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena 
okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. 

Kontakty 

ComGate Payments, a.s. 
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové 
E-mail: platby-podpora@comgate.cz 
Tel:  +420 228 224 267 

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana 


