VŠE O NÁKUPU
(verze únor 2022)

Na našem webu najdete kompletní katalog alb, která jsme vydali od vzniku labelu v roce 2007. Ke
každému albu si můžete přehrát ukázky zdarma. U většiny titulů nabízíme k fyzickým nosičům
digitální formáty zdarma (např. CD+MP3, LP+MP3, LP+WAV apod.)
Nabídka dostupných formátů se u jednotlivých titulů může lišit.
Digitální formáty nabízíme jako download celých alb, nikoli jako jednotlivé tracky.
K digitálnímu formátu obdržíte automaticky e-booklet.
Doručujeme po celém světě.

TYPY PRODUKTŮ
Fyzické nosiče
CD, 2-CD, LP, 2-LP, MC
Digitální download
MP3
● nejběžněji používaný komprimovaný ztrátový zvukový formát
● průměrná datová velikost jednoho alba je 120 MB
WAV
●
●
●

nekomprimovaný bezeztrátový zvukový formát
nejvyšší kvalita zvuku
průměrná datová velikost jednoho alba je 1,2 GB

PLATEBNÍ METODY
CZK na české verzi webu
● Platební kartou přes platební bránu ThePay
● Paypal
● Dobírka (pouze v rámci ČR)
EUR na anglické verzi webu
● Platební kartou přes platební bránu ThePay
● Paypal

ZPŮSOBY DOPRAVY A CENÍK
Na našem e-shopu nabízíme tři možnosti dopravy fyzického zboží – přes Zásilkovnu na výdejní místa,
PPL doručení na adresu a Českou poštu (pouze do zahraničí, kromě SK). Ceny za dopravu zahrnují
poštovné a balné a jejich výše od odvíjí od země určení a typu produktu.
Ceník dopravy bez dobírky:*
Česká pošta

Česká pošta

PPL

PPL

Zásilkovna

Zásilkovna

CD / MC

LP

CD / MC

LP

CD / MC

LP

Česká republika

x

x

99 Kč

119 Kč

69 Kč

89 Kč

Slovensko

x

x

320 Kč

350 Kč

85 Kč

105 Kč

EU

180 Kč

260 Kč

320 Kč

350 Kč

x

x

mimo EU

300 Kč

350 Kč

x

x

x

x

* Příplatek za dobírku (pouze v rámci ČR) je 35 Kč.

DORUČOVACÍ LHŮTY
Fyzické nosiče
● Zboží expedujeme do 3 dnů od potvrzení objednávky
● Doručení v rámci ČR ve lhůtě 3-5 dnů od expedice zboží
● Doručení mimo ČR ve lhůtě 7-14 dní od expedice zboží
Digitální obsah
● u plateb kartou a přes Paypal je digitální obsah odeslán elektronicky ihned po připsání Vaší
platby na náš účet
● u nákupu fyzického zboží na dobírku, jehož součástí je zdarma digitální obsah, je digitální
obsah odeslán elektronicky ihned po připsání dobírkové částky na náš účet nebo po přijetí
informace od dopravce, že dobírka byla zaplacena příjemcem
● digitální obsah je možné z příslušného odkazu, který je zaslán elektronicky, stáhnout po dobu
7 dnů na neomezeném množství zařízení.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat
na info@animalmusic.cz.

