
PRAVIDLA PŮJČOVNY 

 

Doba výpůjčky: 21 kalendářních dní 

Platba: předem, převodem na náš bankovní účet. Vždy prosím vyčkejte na fakturu 

k úhradě. 

Cena půjčovného: cena půjčovného je uvedena u každého produktu. Je to cena, 

kterou vidíte jako cenu produktu, když ho dáváte do košíku. U každého produktu je 

stanovena záloha, která Vám bude po výpůjčce vrácena. Režim zálohy závisí na typu 

půjčovného, které zvolíte.  

Ověřování totožnosti: rozhodli jsme se usnadnit co nejvíce celý proces půjčování, 

proto po Vás nebudeme vyžadovat občanský průkaz ani jiný doklad. Důvěřujeme 

Vám.  

Čistění a údržba produktů: pro Vaši bezpečnost prochází všechny položky půjčovny 

důkladným čistěním. Čistění odpovídá materiálu, v závislosti na něm pak probíhá 

desinfekce, mytí a čistění. Čistíme pečlivě a s láskou – také máme děti. Důvěřujte 

nám.   

Spojení s nákupem. Pokud k půjčeným položkám chcete nakoupit další náš 

sortiment, neváhejte. Balík odejde z jednoho skladu a vy ušetříte na poštovném. 

Vrácení zboží: s každou zásilkou obdržíte i štítek nebo kód na zaslání zpět 

prostřednictvím dopravce, kterého jste zvolili. Součástí každého balíčku budou i 

instrukce, jak jej vrátit zpět. Po uplynutí výpůjční doby prostě zboží jen zabalíte do 

stejné krabice, nalepíte štítek a odnesete na poštu nebo do Zásilkovny.  

 

Dva režimy půjčovného:  

1. Půjčovna bez závazků 

2. Předplatné – radost každý měsíc 

 

1. Půjčovna bez závazků 

V rámci půjčovného bez závazků se k ničemu nezavazujete. Půjčit si produkty 

můžete jednorázově, nebo čas od času, jak Vám to bude vyhovovat.  

Proces půjčení probíhá následovně: 

a) V části eshopu označeném Půjčovna radosti si do košíku přidáte položky, 

které si chcete půjčit.  

https://www.kramekprodeti.cz/pujcovna


b) V košíku do poznámky zadáte dopravce, kterého preferujete pro vrácení 

zboží: 

a. Česká pošta – vyzvednutí u Vás doma (142 Kč) 

b. Česká pošta – odnos na poštu (142 Kč) 

c. Zásilkovna – podání na pobočce (65 Kč) 

c) Vyčkejte na fakturu s platebními údaji. Doplníme na ní požadovanou zálohu, 

dopravu zpět k nám a odešleme.  

d) Po připsání úhrady Vám zboží zašleme. 

e) Po uplynutí 21 dní zboží zabalíte zpět do krabice, nalepíte štítek a pošlete 

zpět k nám. 

f) Po přijetí balíčku jej zkontrolujeme a vrátíme Vám zpět na Váš účet 

zaplacenou zálohu. 

 

2. Předplatné – radost každý měsíc 

Předplatné má tu výhodu, že nebudeme řešit neustálou platbu a vrácení zálohy. 

Záloha je také nižší. V rámci první platby zaplatíte zálohu pouze 1 x a následně už 

budeme řešit pouze výběr a zasílání zboží. Následně Vám budeme zasílat pouze 

faktury za půjčovné dle zvolené frekvence. Předplatné lze kdykoliv ukončit, a to 

písemnou výpovědí zaslanou na náš email tamara@kramekprodeti.cz. Do 5 dnů od 

vrácení posledního zboží Vám zálohu vyplatíme zpět na Váš bankovní účet.  

Půjčovné probíhá stejně jako u půjčovny bez závazků (kromě zálohy). 

Režimy půjčovného: 

a) Tarif Standard = zboží až do hodnoty 600 Kč každých 21 dní + drobný dárek 

+ poštovné v ceně 

a. Záloha před prvním půjčením: 1 800 Kč 

b. Měsíční platba: 899 Kč 

c. Čtvrtletní platba: 2 248 Kč (1/2 měsíce zdarma) 

d. Pololetní platba: 4 495 Kč (1 měsíc zdarma) 

b) Tarif Maxi = zboží až do hodnoty 1 500 Kč každých 21 dní + dárek + 

poštovné v ceně 

a. Záloha před prvním půjčením: 4 500 Kč 

b. Měsíční platba: 1 800 Kč 

c. Čtvrtletní platba: 4 500 Kč (1/2 měsíce zdarma) 

d. Pololetní platba: 9 000 Kč (1 měsíc zdarma) 

Pro objednávku tarifu prosím tudy. 

Další podrobnosti o fungování půjčovny najdete v Obchodních podmínkách.  

 

mailto:tamara@kramekprodeti.cz
https://forms.gle/hQ8e6Mzuz2K6EFR8A
https://www.kramekprodeti.cz/obchodni-podminky

