Koszty dostawy i formy płatności
1.

Sposób i koszt wysyłki
W naszej hurtowni stosujemy warianty odbiory towaru:

Wysyłka przez Pocztę Polską - Expres ( 24 H ) za pobraniem do 5 kg. . Dostawa w Polsce na drugi dzień roboczy.
Kwota przesyłki 17,44 zł. Netto ( 21.45 zł Brutto ) .
Wysyłka przez Pocztę Polską - przesyłka priorytetowa ( 24 H ) za pobraniem do 0,5 kg . Dostawa w Polsce do 48 H dni roboczych . Kwota przesyłki 11,50 zł. Netto ( 14,14 zł Brutto ) .
W przypadku zakupu min. .... i powyżej …. 50 szt.. buteleczek „JOLT” , lub asortymentu powyżej kwoty 500,00 zł
Netto>>> koszty wysyłki pokrywa sprzedający .
Wysyłka kurierem jest możliwa jedynie w przypadku wyboru płatności przelewem , zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami z klientem. W przypadku zamówień na kwotę przekraczającą 500,00 zł Netto , koszt przesyłki jest
bezpłatny.
Koszt wysyłki towaru poza terytorium Polski jest obliczane indywidualnie na podstawie wagi i objętości przesyłki oraz
miejsca przeznaczenia.
Koszt wysyłki za granicę , lub wybranego przewoźnika , stosuje się według obowiązujących stawek przewoźnika lub
Poczty Polskiej.
Odbiór własny– wybór tej opcji pozwala na odbiór towaru w naszym magazynie we Wrocławiu lub na
bezpośredni wskazany adres klienta , bez dodatkowych opłat. Odbiór własny musi być potwierdzony kontaktem
telefonicznym ( podany w e-mailu lub przy zamówieniu na naszej stronie ) .
Wybierając opcję wysyłki Pocztą Polską lub kurierem na podstawie numeru listu przewozowego można śledzić miejsce
znajdowania się przesyłki na stronie internetowej danego spedytora.
Należy pamiętać, iż na czas otrzymania przesyłki składa się czas otrzymania zamówienia , czas przygotowania (
do wysyłki ) towaru + czas wysyłki , oraz czas doręczenia przesyłki przez kuriera pod wskazany adres.

2.

Formy płatności

W naszej hurtowni akceptujemy płatności przelewem i za pobraniem.
Wszelkie płatności za zamówiony asortyment towaru ustalane są telefonicznie z naszym przedstawicielem handlowym.
Po przesłaniu zamówienia na formularzu zamówienia na jeden z naszych adresów e-mail , lub złożeniu zamówienia
bezpośrednio z naszej strony internetowej z podaniem własnego numeru telefonu , zostaną omówione warunki dostawy
i płatności za wybrany asortyment towaru.
W związku z możliwością otrzymania rabatów na zakupiony asortyment towaru przy stałej współpracy , kwoty dostawy
mogą ulec zmianie na korzyść kupującego .
Według złożonego zamówienia i wybraniu przelewu bankowego należy dokonać zapłaty za produkty na nasze
konto bankowe Alior Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu nr :

05 2490 0005 0000 4000 2364 4671
Dla płatności w EUR:
Alior Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
SWIFT (BIC): ALBPPLPW

60 2490 0005 0000 4000 7551 3267
Każdy klient po dokonanej wpłacie otrzyma na wskazany w zamówieniu własny adres e-mail
potwierdzenie dokonanej wpłaty i przyjęcie zamówienia do realizacji .
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

