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Vážení zákazníci,
 

predstavujeme Vám našu cvičnú firmu
FIPO toys, s.r.o. pre roky 2021/2022.

 
V katalógu nájdete široký sortiment
filmových postavičiek a zároveň aj

doplnkov.
 

Naším hlavným cieľom je zhmotniť
postavičku z filmu, rozprávky, hry,

hudobného klipu či z Vašej fotografie.
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 filmy

Harry Potter –
Harry Potter

14,90 €

It – Pennywise 
(s balónom)

14,90 €

The Witcher – Geralt
14,90 €

Stranger Things –
Demogorgon

15,90 €

Lord of the Rings –
Witch King

14,90 €

La Casa de Papel – Rio
14,90 €



 Superhrdinovia
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The Batman – Batman
(Super Veľkosť, 25cm)

36,90 €

Deadpool – Deadpool
14,90 €

X-Man – Gambit
14,90 €

The Batman – Bane
14,90 €

Teenage Mutant Ninja
Turtles – Michelangelo

14,90 €

Deadpool – Ballerina
Deadpool (Špeciálna edícia)

21,90 €
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 hry

Pokémon – Pikachu (Super
Veľkosť, 25cm)

36,90 €

The Elder Scrolls Online –
Nord

14,90 €

Overwatch – Tracer
19,90 €

Halo – Sgt. Johnson
13,90 €

Gears of War – Kait Diaz
14,90 €

Sly Cooper – Sly Cooper
(Špeciálna Edícia)

25,90 €
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hudba a šport

DJ Khaled
14,90 €

Post Malone
14,90€

Los Angeles Kings – Wayne
Gretzky (Super Veľkosť, 25cm)

34,90 €

Los Angeles Lakers – LeBron
James
14,90 €

USA Basketball – Michael
Jordan (Špeciálna Edícia)

19,90 €

Mike Tyson
14,90 €
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 doplnky

Ochranný Obal Pre Figúrky
1,50 €

Lilo and Stitch – Stitch
7,90 €

Mickey Mouse
5,90 €

Lord of the Rings –
Aragorn

7,90 €

Big Hero 6 – Baymax
7,90 €

Overwatch – Doomfist
5,90 €
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 Postavička na mieru
Naši talentovaní umelci dokážu z 
 pár jednoduchých fotiek vytvoriť
dokonalú figúrku Vášho priateľa

alebo člena rodiny. 
 

Cena jednej postavičky na mieru –
49,90 € 
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 Obchodné podmienky
1. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpa je
uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i

predávajúceho. Vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej
zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami
a že s nimi súhlasí. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že
nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, sa

požaduje po objednávateľovi náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O
prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. Ak urobíte storno
objednávky do 24 hodín považujeme objednávku za zrušenú.  Storno môžete
vykonať e-mailom prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné

uviesť Vaše meno, číslo objednávky, e-mail.
 

2. Druhy dopravy verejnými prepravcami:
Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Packeta. Cena za prepravu sa
zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia je možná do 3 dní od
doručenia. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite reklamáciu

priamo u prepravcu. Za vzniknuté škody pri preprave nezodpovedá dodávateľ.
 

3. Záruka:
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 
 

4. Reklamácie:
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný,

postupujte podľa reklamačného poriadku.
 

5. reklamačný poriadok:
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť

odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými
dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Vrátenie tovaru v prípade viditeľných vád: Kupujúci je povinný do jedného
pracovného dňa po doručení zásielky predávajúcim  písomne informovať  o

akomkoľvek poškodení vonkajšieho obalu tovaru.
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 platobné podmienky
•Všetky figúrky sú vyrobené z vinylu a majú
výšku okolo 15cm (okrem Super veľkostí).

 
•kľúčenky sú vyrobené z vinylu a chirurgickej

ocele, majú veľkosť cca 8cm.
 

• Všetky ceny v katalógu sú  konečné – 
nie sme platiteľmi DPH.

 
• Na základe odoslanej objednávky vystaví

predávajúci faktúru.
 

• Túto platbu môže kupujúci uskutočniť
prevodným príkazom alebo v hotovosti.

 
• Platba je možná iba v EUR.

 
• Daňový doklad (faktúru) pošle predávajúci

kupujúcemu spolu s tovarom.
 

•Uskutočnenie platby do 14 dní.
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INformácie o firme
Kontakty:

tel. č. +421 903 973 230

gmail: Fipo.toys@gmail.com

Jesenského 30, 811 01 Bratislava

IČO :  32 202 112

IBAN: SK 71 1100 0000 0026 8521 

Sme zapísaní v obchodnom registry
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Otváracie hodiny

PONDELOK:       10.00 – 20.00
UTOROK:            10.00 – 20.00
STREDA:            10.00 – 20.00
ŠTVRTOK:          10.00 – 20.00
 PIATOK:             10.00 – 20.00
 SOBOTA:            10.00 – 18.00
NEDEĽA:            10.00 – 18.00

 



„zhmotni
 svoj 
 film“


