PŁATNOŚCI I DOSTAWA

Płatność
W sklepie dostępne są następujące formy płatności:
1. Przelew bankowy - płatność jest dokonywana z góry za wybrane produkty. Po
złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo na podany wcześniej adres mailowy
potwierdzenie dokonania transakcji wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do
dokonania płatności przelewem. Przelew należy wykonać niezwłocznie, ale nie
później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Po zaksięgowaniu należności
zamówienie zostanie zrealizowane.
Dane właściciela konta:
E-dystrybucja
05-270 Marki ul. Lisia 19
NIP 542 104 51 32
Numer konta bankowego: 96 1090 1841 0000 0001 2363 1340
W tytule przelewu należy podać : imię, nazwisko, numer zamówienia.
2. Płatność online realizowana przez Przelewy24.pl - po wybraniu tej formy
płatności zostaniesz przekierowany na stronę www.przelewy24.pl, gdzie będziesz
mógł dokonać natychmiastowej wpłaty za wybrane produkty. Forma szczególnie
polecana dla osób posiadających internetowe konta bankowe lub kartę płatniczą.

3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatności dokonasz przy
odbiorze przesyłki u dostawcy, to jedna z najwygodniejszych form płatności.
UWAGA !
Ze względu na dużą liczbę przesyłek notorycznie nieodbieranych przez klientów
wprowadziliśmy pewne ograniczenie dla tej formy realizacji płatności i zamówienia.
Aby skorzystać z tej opcji wymagamy dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 20 zł na
poczet kosztów przesyłki i pobrania.
Dopiero po zaksięgowaniu zaliczki zamówienie zostaje przekazane do realizacji i
pozostałą część wymagane należności można uregulować u kuriera.
Po wybraniu tej opcji podczas składania zamówienia, zostaniecie Państwo
przekierowani na stronę transakcyjną w celu dokonania wpłaty 20 zł zaliczki.

Przy wartości zamówienia powyżej 200 zł kwota zaliczki jest w całości
odliczana od należności za zamówienie pobieranej przez kuriera przy odbiorze
przesyłki, co oznacza dla Państwa, że przesyłka za pobraniem jest całkowicie
DARMOWA.

Dostawa
Nasze dostawy realizujemy głównie za pośrednictwem firmy spedycyjnej In Post

Paczkomaty InPost (D+1)

Czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy (D+1)
Koszt dostawy przy płatności z góry - przelew bankowy, płatność online przez
Przelewy24.pl:
Wartość zamówienia

Paczkomaty

0 – 98,99 zł

8 zł

od 99 zł

0 zł - bezpłatna dostawa

Koszt przesyłki za pobraniem (płatność dokonywana jest przy odbiorze
przesyłki w Paczkomacie):
Wartość zamówienia

Paczkomaty - Pobranie

0 - 98,99 zł

12 zł

od 99 zł

5 zł

Kurier InPost (D+1)

Możesz otrzymać paczkę za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Czas dostawy
wynosi
zazwyczaj
1
dzień
roboczy
od
nadania
przesyłki
(D+1).
Koszt dostawy przy płatności z góry - przelew bankowy, płatność online przez
Przelewy24.pl:
Wartość zamówienia

Kurier InPost

0 – 149,99 zł

12 zł

od 150 zł

0 zł - bezpłatna dostawa

Koszt przesyłki za pobraniem
UWAGA ! Wymagana zaliczka 20 zł, płatna z góry !
(płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki u kuriera):
Wartość zamówienia

Kurier InPost

0 – 199,99 zł

20 zł

od 200 zł

0 zł - bezpłatna dostawa

Na życzenie klienta przesyłkę możemy również zrealizować za
pośrednictwem Poczty Polskiej - Pocztex Kurier 48 (D+2).

Przesyłka Pocztex Kurier 48 jest dostarczana do 2 dni roboczych od nadania (D+2),
większość przesyłek jest doręczanych już pierwszego dnia. Po nadaniu paczki
otrzymasz wiadomość SMS z nr przesyłki od Poczty Polskiej, dzięki czemu można
śledzić przesyłkę na stronie http://www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek/. Aby
otrzymać wiadomość z Poczty Polskiej podaj nr telefonu komórkowego w trakcie
składania
zamówienia.
Przesyłkę Pocztex Kurier 48 możesz odebrać wybranym w punkcie lub może ją
otrzymać
pod
wskazany
adres
(dom,
praca).

Odbiór w Punkcie: Poczta, Żabka, Ruch, Orlen
Przesyłkę możesz osobiście odebrać wyznaczonym przez siebie punkcie: urzędzie
pocztowym, automacie pocztowym, kiosku Ruchu, stacji paliw Orlen lub w sklepie
Żabka. Do wyboru masz ponad 6800 punktów. Punkt wybierzesz w trakcie składania
zamówienia.
Lista
dostępnych
punktów
jest
pod
tym
adresem: http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/
Koszt dostawy przy płatności z góry za pomocą przelewu bankowego lub
płatności online przez Przelewy24.pl to zawsze, niezależnie od wielkości
zamówienia tylko 15 zł.

Wysyłka za granicę
Nasze produkty wysyłamy również za granicę. Koszt wysyłki jest za każdym razem
szacowany indywidualnie, ponieważ zależny jest od wielu zmiennych, takich jak
między innymi:
 kraj docelowy
 wielkość przesyłki
 waga przesyłki
 rodzaj transportu / termin realizacji dostawy
WYCENA KOSZTU PRZESYŁKI:










składacie Państwo zamówienie w normalnym trybie – NIE OPŁACACIE GO !
po przygotowaniu zamówienia do realizacji oceniamy jego wagę
wyceniamy transport u naszych przewoźników lub we wskazanym przez Państwa
miejscu
przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące kosztu przesyłki do Państwa
teraz do Państwa należy decyzja zakupowa:
- jeśli akceptujecie koszt wysyłki – dokonujecie opłaty zamówienia wraz z
zaakceptowanym kosztem przesyłki
- jeśli NIE akceptujecie kosztu przesyłki – zamówienie jest bez kosztowo
ANULOWANE
po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie przekazujemy do realizacji i jeszcze tego
samego dnia wysyłamy
otrzymujecie Państwo dane trakingowe i na bieżąco możecie śledzić status i przewóz
Waszej przesyłki w kolejnych etapach

Czas realizacji zamówienia
Przesyłki są nadawane codziennie od poniedziałku do piątku.
Czas dostawy dla każdego zamówienia wynosi zazwyczaj 24h - 48h, przy
płatnościach z góry. Zamówienia złożone do 12.00 wysyłane są jeszcze tego samego
dnia.
W przypadku płatności odroczonych (przelew bankowy, przekaz pocztowy itp.)
czas dostawy jest taki sam, ale biegnie od momentu zaksięgowania należności na
naszym koncie bankowym.

