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VŠE	  O	  NÁKUPU	  
	  
V	  našem	  e-‐shopu	  najdete	  kompletní	  katalog	  vydavatelství	  Animal	  Music	  ve	  formátech:	  
CD+MP3	  	  
WAV	  
MP3	  
LP+WAV	  	  
MP3	  ukázky	  zdarma	  ke	  všem	  albům.	  	  
Prodáváme	  vždy	  pouze	  celá	  alba.	  
 
MOŽNOSTI	  A	  CENY	  DOPRAVY	  ZBOŽÍ:	  
	  
-‐ v	  rámci	  ČR:	  doporučeně	  50	  Kč,	  doporučeně	  s	  dobírkou	  70	  Kč,	  balík	  do	  ruky	  130	  Kč,	  
	   balík	  do	  ruky	  s	  dobírkou	  150	  Kč	  
-‐ mimo	  ČR:	  doporučeně	  – 10	  EUR v	  rámci	  Evropy,	  12	  EUR mimo	  Evropu	  
-‐ zboží	  i	  digitální	  obsah	  doručujeme	  po	  celém	  světě	  
 
MOŽNOSTI	  PLATBY:	  	  
	  
-‐ na	  dobírku	  (pouze	  v	  ČR,	  nelze	  při	  nákupu	  pouze	  digitálního	  zboží) 	  
-‐ on-‐line	  platební	  kartou,	  Paypal	  
-‐ přijímáme	  platby	  v	  CZK	  a	  EUR	  
	  
DOBA	  DORUČENÍ:	  
	  
-‐ zboží	  je	  expedováno	  do	  3	  dnů	  od	  obdržení	  objednávky	  
-‐ doba	  doručení	  zboží	  od	  okamžiku	  předání	  přepravci	  je	  1-‐2	  pracovní	  dny	  v	  rámci	  ČR	  a	  
 5-‐6	  pracovních	  dnů	  mimo	  ČR	  
-‐ digitální	  obsah	  je	  expedován	  ihned,	  jakmile	  obdržíme	  Vaši	  platbu,	  a	  to	  odesláním	  
 odkazu	  ke	  stažení	  souborů	  a	  e-‐bookletu	  na	  Vaši	  e-‐mailovou	  adresu.	  Digitální	  obsah	  je	  
 pak	  možné	  stáhnout	  po	  dobu	  7	  dnů	  na	  neomezeném	  množství	  Vašich	  zařízení.	  
-‐ při	  platbě	  na	  dobírku	  Vám	  zašleme odkaz	  ke	  stažení	  digitálního	  obsahu	  až	  
 poté,	  co	  obdržíme	  Vaši	  platbu.	  	  
 
 
O	  digitálních	  formátech 
MP3	  	  
-‐ nejběžněji	  používaný	  komprimovaný	  ztrátový	  zvukový	  formát	  
-‐ při	  nákupu	  CD	  obdržíte	  MP3	  zdarma	  
-‐ průměrná	  datová	  velikost	  jednoho	  alba	  ve	  formátu	  MP3:	  120	  MB	  
	  
WAV	  
-‐ nekomprimovaný	  bezeztrátový	  zvukový	  formát,	  který	  nabízí	  nejvyšší	  kvalitu	  zvuku	  
-‐ podporovaný	  na	  operačních	  systémech	  Windows,	  Macintosh	  i	  Linux	  
-‐ snadná	  manipulace	  pomocí	  softwarů	  Windows	  Media	  Player,	  VLC,	  iTunes,	  Winamp	  
-‐ průměrná	  datová	  velikost	  jednoho	  alba	  ve	  formátu	  WAV:	  1,2	  GB	  

	  


