
Doklady jsou vystavovány v režimu EET 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je 

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak 

nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném 

režimu. 

Učebnice z nakladatelství určené na další prodej pro 

knihkupce 

• ALBRA 

• PRÁCE 

• PANSOFIE 

• MATEMATICKÝ ÚSTAV ČR 

• JINAN 

• VÝHRADNÍ DISTRIBUCE : NAKLADATELSTVÍ JIRCO 

Dodací a platební podmínky 

• odběr na prodejně za hotové 

• zboží poštou zasíláme na dobírku. Nejnižší dobírka činí 120,-- Kč. Částka za dobírku 

se mění dle tarifu České pošty a.s. 

• u všech balíků účtujeme BALNÉ 

Dodržujeme aktuální ceny udané jednotlivými nakladateli. Ceny se mohou měnit dle 

jednotlivých nákupů. 

 

- UČEBNICE NABÍZENÉ V KATALOGU NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÉ, INFORMACE O 

DOSTUPNOSTI TITULU NA E-MAILU: ALBRA@UVALY.CZ 

 

- O OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH TĚCHTO NAKLADATELSTVÍ SE INFORMUJTE V 

NAKLADATELSTVÍ ALBRA 

- OBCHODNÍ PODMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ JAKO U PŘEDCHOZÍHO PORTÁLU 

PRO OBJEDNÁVÁNÍ 

Telefon: +420 281 980 201, +420 281 980 202 

Email: uvaly@albra.cz 
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Obchodní podmínky pro soukromé osoby 

Doklady jsou vystavovány v režimu EET 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je 

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak 

nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném 

režimu. 

Dodací a platební podmínky 

• odběr na prodejně za hotové 

• zboží poštou zasíláme na dobírku. Nejnižší dobírka činí 120,-- Kč. Částka za dobírku 

se mění dle tarifu České pošty a.s. 

• u všech balíků účtujeme BALNÉ 

Zlevněné učebnice 

obchodní podmínky u zlevněných učebnic z letáků. Učebnice ze vzorkoven 

nebo starší vydání. 

Tyto obchodní podmínky jsou stejné u všech zákazníků. 

• Pouze do vyprodání zásob - vybraného zboží. 

• Na zlevněné učebnice se nevztahují jiné slevy. 

• Ceny zlevněných učebnic jsou konečné. 

• Zboží ve zlevněných učebnicích možno vyzvednout pouze na adrese Albra, 

Havlíčkova 197,250 82 Úvaly nebo zasíláme na dobírku. Nejnižší dobírka činí 120,-- 

Kč. Částka za dobírku se mění dle tarifu České pošty a.s 

• Zboží ve zlevněných učebnicích je platné pouze z letáků, na ty samé tituly v e-shopu 

se tato akce nevztahuje. 

Dodržujeme aktuální ceny udané jednotlivými nakladateli. Ceny se mohou měnit dle 

jednotlivých nákupů. 

 

Reklamace 

• Zásilku si prosím po převzetí zkontrolujte, při jakémkoli mechanickém poškození 

obalu sepište na místě s řidičem protokol o škodě. 

• Na reklamace bez škodního protokolu nebude brán zřetel. 

 

Telefon: +420 281 980 201, +420 281 980 202 

Email: uvaly@albra.cz 


