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PŘEDPLATNÉ CHIPU 
Distribuci pro předplatitele provádí 
v zastoupení vydavatele společnost 
SEND Předplatné, spol. s r. o. 
Smluvní vztah mezi vydavatelem 
a předplatitelem se řídí Všeobecný-
mi obchodními podmínkami pro 
předplatitele.

V České republice si předplatné 
časopisu objednejte jedním 
z těchto způsobů: 

  vyplněním objednávky na webové 
stránce www.chip.cz/predplatne 
nebo na www.send.cz;

  e-mailem na adrese  
chip@send.cz;

  telefonem na čísle 225 985 225;
  vlastní písemnou objednávkou 

zaslanou na adresu SEND 
Předplatné, spol. s r. o., Hala A3, 
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, 
s uvedením přesného typu před-
platného. 

Po obdržení objednávky vám 
zašleme do 10 pracovních dnů poš-
tovní poukázku A nebo zálohovou 
fakturu. 

Jak zaplatit předplatné

Po odeslání objednávky prosím 
vyčkejte na zaslání faktury se 
složenkou. 

Zaplatit můžete prostřednictvím:
  přiložené složenky na poště;
  převodem z účtu (nutno dodržet 

číslo účtu a variabilní symbol, uve-
dené na faktuře).

Možnosti doručení předplatného

  poštou jako obyčejná zásilka;
  poštou doporučeně.

Reklamace

Pokud časopis neobdržíte do 10 pra-
covních dnů po jeho vydání, můžete 
nedodaný výtisk reklamovat. 

Reklamace lze uplatnit na telefonní 
lince 225 985 225, e-mailem na 
adrese burda@send.cz, nebo písem-
ně na adrese SEND Předplatné, 
spol. s r. o., Hala A3, Ve Žlíbku 
1800/77, 193 00 Praha 9.

Dojde-li ke ztrátě, zašleme vám 
v nejbližším možném termínu 
náhradní výtisk; uznáváme maxi-
málně 2 reklamace za rok, po 
druhé reklamaci vám nabídneme 
jedno z možných řešení jiného, spo-
lehlivějšího způsobu doručování.

Každý předplatitel má také 
možnost sledovat své předplatné 
online. Na adrese www.send.cz  
zadejte do formuláře vpravo 
nahoře do řádku Jméno své 
příjmení včetně diakritiky, první 
písmeno velké (organizace zadá 
IČ), jako heslo uveďte svoje před-
platitelské číslo (je uvedeno na 
třetím řádku adresy na každém 
doručeném časopise). Na své 
kartě uvidíte seznam předplace-
ných časopisů. Můžete zde měnit 
adresu, ukončit předplatné nebo 
reklamovat nedoručený výtisk.

Kontakt

Předplatné v České republice:
SEND Předplatné, spol. s r. o., 
Hala A3, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 
Praha 9, tel.: 225 985 225, 
e-mail: burda@send.cz. 
Na Slovensku si předplatné časo-
pisu objednejte písemně u společ-
nosti Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 10, 851 04 Bratislava– 
–Petržalka (sídlo firmy)
Tel.: +421 2 672 019 31–33  
Fax: +421 2 672 019 10, 20, 30 
E-mail: predplatne@press.sk  
Web: www.press.sk 

Objednávky předplatného  

do jiných zemí

Při objednávkách do ostatních 
zemí se k cenám předplatného při-
počítává poštovné platné pro zemi 
dodání. Ceny poštovného jsou plat-
né podle aktuálního ceníku České 
pošty (www.ceskaposta.cz).

Ceny se přepočítávají podle aktuál-
ních kurzů. Zájemci o předplatné  
zašleme fakturu.

Způsob objednání starších čísel 

a speciálních vydání

Je realizováno výhradně  
prostřednictvím společnosti  
D Servis, Ing. Staněk, e-mail: 
vladimirstanek@seznam.cz,  
tel. 737 388 459. 
Na uvedeném kontaktním spojení 
získáte informace o cenách i stavu 
zásob požadovaných titulů, a to 
včetně podmínek doposílání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 Objednávky vyřizujeme od nej-

bližšího možného čísla. Litujeme, 
ale zpětné objednávky nepřijímá-
me. Objednané výtisky zasíláme až 
po zaplacení. Pokud je platba zare-
gistrována nejpozději 14 dní před 
expedicí čísla, časopis by měl dojít 
v termínu expedice. Jinak bude 
předplatné zahájeno až od násle-
dujícího čísla. 

 Předplatné se automaticky pro-
dlužuje, není-li písemně zrušeno.

 Starší výtisky zasíláme formou 
dobírky pouze do vyčerpání zásob 
nebo až po jejich obnovení formou 
výtisků neprodaných v prodejní síti!

 Objednávky starších čísel jsou 
vedeny mimo předplatné.

Změna adresy – stěhování

 Oznamte písemně nebo e-mai-
lem na jakékoliv z uvedených kon-
taktních adres abonence. 

 Uvádějte vždy starou i novou adre-
su a číslo odběratele (ID adresy). 

 Mění-li se adresa firmy, uvádějte 
prosím i číslo faktury. 

Dodání 

 Adresa může být jiná pro zasílání 
časopisu a jiná pro fakturaci. 

 Faktury nelze zasílat na jinou 
adresu, než která je uvedena jako 
adresa plátce. 

 Od jednoho plátce lze zasílat 
časopisy libovolnému množství 
adresátů, zasílání na adresu plátce 
není podmínkou. 




