
PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY 

 
Platobné podmienky 
Na výber je viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar. 
 

TYP PLATBY  CENA PLATBY 

Dobierka –  platba pri prevzatí platobnou kartou (Kuriérska spoločnosť 
UPS, Expres kuriér Slovenská pošta–doručenie na adresu) 

 0,99 € 

Platba v lekárni  ZADARMO 

Online platba platobnou kartou  ZADARMO 

TatraPay – online platba Tatrabanky  ZADARMO 

VÚB ePLATBY – online platba VÚB  ZADARMO 

Sporopay – online platba Slovenskej sporiteľne  ZADARMO 

VIAMO – platba mobilom pri objednávke na počítači  ZADARMO 

VIAMO – platba mobilom pri objednávke z mobilu  ZADARMO 

Bankový prevod  ZADARMO 

 

 

Dobierka – platba pri prevzatí 

Za tovar zaplatíte v hotovosti pri jeho prevzatí od kuriérskej spoločnosti UPS alebo Expres kuriéra 

Slovenskej pošty alebo pri vyzdvihnutí na pošte. Dobierku je možné využiť len v prípade, že celková 

výška objednávky k úhrade nepresahuje sumu 1 000 €. 

 

Platba v lekárni 

Za objednávku v tomto prípade zaplatíte v hotovosti alebo kartou pri preberaní objednávky. Tento 

spôsob platby je možný len v prípade vyzdvihnutia (osobného odberu) vo vybraných lekárňach 

Dr.Max. 

 

Online platba platobnou kartou 

Rýchla a bezpečná platba za tovar platobnou kartou (kreditnou alebo debetnou) cez internet 

prostredníctvom platobnej brány banky ČSOB. Platiť je možné platobnými kartami VISA, VISA 

Electron, MasterCard alebo Maestro. Po kliknutí na "Záväzne objednať s povinnosťou platby" budete 

presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány banky, kde v zabezpečenom prostredí zadáte 

údaje z vašej platobnej karty. 

 

TatraPay – online platba Tatrabanky 

Platba prostredníctvom internetbankingu pre klientov Tatrabanky. Po kliknutí na "Záväzne objednať s 

povinnosťou platby" budete automaticky presmerovaný na platobnú bránu Tatrabanky, kde po 

prihlásení skontroluje automaticky vyplnené údaje platobného príkazu a potvrdíte (autorizujete) 

platbu. 



VÚB ePLATBY – online platba VÚB 

Platba prostredníctvom internetbankingu pre klientov VÚB banky. Po kliknutí na "Záväzne objednať s 

povinnosťou platby" budete automaticky presmerovaný na platobnú bránu VÚB banky, kde po 

prihlásení skontroluje automaticky vyplnené údaje platobného príkazu a potvrdíte (autorizujete) 

platbu. 

 

Sporopay – online platba Slovenskej sporiteľne 

Platba prostredníctvom internetbankingu pre klientov Slovenskej sporiteľne. Po kliknutí na "Záväzne 

objednať s povinnosťou platby" budete automaticky presmerovaný na platobnú bránu Slovenskej 

sporiteľne, kde po prihlásení skontroluje automaticky vyplnené údaje platobného príkazu a potvrdíte 

(autorizujete) platbu. 

 

Bankový prevod 

Platba prevodom na bankový účet v tvare: 

IBAN SK22 1100 0000 0029 4502 2734 

BIC: TATRSKBX.  

 

Pri platbe je potrebné uviesť  variabilný symbol  = číslo objednávky, ktorý je dôležitý pre správne 

priradenie platby k objednávke. Tovar je expedovaný až po pripísaní platby na náš bankový účet. V 

prípade, že platbu neevidujeme na našom bankovom účte do 2 dní po prijatí objednávky, objednávka 

bude stornovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dodacie podmienky 

Máme viacero možností ako vám môže byť objednaný tovar dodaný. V rámci Slovenskej republiky 

máte na výber:  

• osobný odber v našich lekárňach, 

• dodanie kuriérskou spoločnosťou UPS, 

• Expres kuriérom Slovenskej pošty, 

• Doručenie na odberné miesto Packeta/ Zásielkovňa. 

Zároveň pre Vás vieme zabezpečiť možnosť rezervácie tovaru priamo vo vami vybranej lekárni.  

 

TYP DOPRAVY HODNOTA OBJEDNÁVKY  CENA DOPRAVY 

Vyzdvihnutie v lekárni (osobný odber) 
bez ohľadu na hodnotu 
nákupu 

ZADARMO 

Kuriérska spoločnosť UPS nákup nad 29,90 € ZADARMO 

Kuriérska spoločnosť UPS nákup do 29,90 € 2,99 € 

Expres kuriér Slovenská pošta – doručenie na 
adresu 

nákup nad 29,90 € ZADARMO 

Expres kuriér Slovenská pošta - doručenie na 
adresu 

nákup do 29,90 € 2,99 € 

Expres kuriér Slovenská pošta - doručenie na 
poštu 

nákup nad 29,90 € ZADARMO 

Expres kuriér Slovenská pošta - doručenie na 
poštu 

nákup do 29,90 € 2,99 € 

Packeta / Zásielkovňa nákup nad 29,90 € ZADARMO 

Packeta / Zásielkovňa nákup do 29,90 € 1,99 € 

Rezervačná služba – rezervácia tovaru v lekárni 
Bez ohľadu na hodnotu 
rezervovaného tovaru 

ZADARMO 

 
Vyzdvihnutie v lekárni - osobný odber 

Osobný odber je možný vo všetkých lekárňach Dr.Max na území Slovenskej republiky. Tovar bude 

pripravený v mieste osobného odberu (počas otváracej doby konkrétnej lekárne Dr.Max) najneskôr 

do dvoch pracovných dní od expedovania zo skladu. Objednaný tovar je potrebné prevziať  

do 7 pracovných dní. O stave objednávky a možnosti vyzdvihnutia zásielky v konkrétnej lekárni 

Dr.Max budete priebežne informovaný emailom a SMS správou.  

Pri vybranom, veľmi objemnom tovare nie je možné využiť osobný odber. Ide najmä o výrobky ako 

napríklad kočíky, autosedačky, postieľky, detský nábytok a podobne. Pri objemnom tovare osobný 

odber ako spôsob dopravy, nebude v nákupnom košíku ponúknutý. 

 

Rezervačná služba - rezervácia tovaru v lekárni 

V prípade, že tovar potrebujete rýchlejšie a preferujete osobný kontakt, máte možnosť bezplatnej 

rezervácie voľnopredajného sortimentu priamo vo vybranej lekárni. Dostupnosť tovaru v lekárňach a 



predpokladaný čas pripravenia tovaru si viete overiť pri detaile konkrétneho produktu alebo pri 

výbere lekárne v rámci nákupného košíka. 

Po odoslaní rezervácie je potrebné počkať na potvrdenie lekárňou o pripravenosti tovaru na osobný 

odber počas otváracích hodín lekárne. 

 

 

Kuriérska spoločnosť UPS 
Kuriérska spoločnosť UPS vám tovar štandardne doručí nasledujúci deň po expedovaní z nášho 

skladu. Tovar je doručovaný v pracovné dni od 8:00 do 18:00. O stave objednávky a doručení zásielky 

je príjemca priebežne informovaný emailom a sms vrátane čísla zásielky. Zásielku je možné 

sledovať  cez internet na základe jej čísla na stránke prepravcu - spoločnosti UPS. Pred doručením 

zásielky budete kontaktovaný na telefónne číslo uvedené v objednávke. 

 

 

Slovenská pošta Expres kuriér – doručenie na adresu 

Expresný kuriér Slovenskej pošty Vám tovar štandardne doručí nasledujúci deň po expedovaní z 

nášho skladu. Tovar je doručovaný v pracovné dni od 8:00 do 18:00. O stave objednávky a doručení 

zásielky ste priebežne informovaný emailom a SMS správou vrátane čísla zásielky. Zásielku je možné 

sledovať  cez internet na základe jej čísla na stránke prepravcu – Slovenskej pošty. Pred doručením 

zásielky budete kontaktovaný na telefónne číslo uvedené v objednávke. 

 

 

Slovenská pošta – doručenie na poštu 

Slovenská pošta Vám tovar doručí na vybranú poštu. O stave objednávky a doručení zásielky ste 

priebežne informovaný emailom a sms vrátane čísla zásielky. Zásielku je možné sledovať  cez internet 

na základe jej čísla na stránke prepravcu – Slovenskej pošty. Po doručení zásielky na vybranú poštu 

budete notifikovaný. 

 

 

Packeta/ Zásielkovňa – doručenie na vybrané odberné miesto 

Pri objednávke v eshope si môžete vybrať 1 z 1300 výdajných miest Packeta na Slovensku. Hneď ako 

bude tovar pripravený na odoslanie, bude poslaný email s trasovacím číslom. Po doručení zásielky na 

vami zvolené výdajné miesto vám bude zaslaná SMS a e-mail s heslom. Od tejto chvíle si zásielku 

môžete kedykoľvek, v rámci otváracích hodín odberného miesta, do 7 dní vyzdvihnúť. 


