Koszt dostawy zamówień na terenie Polski

Promocja!
Pierwsze 90 dni dostawa Gratis!
niezależnie od formy płatności i wartości zamówienia.
1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
2. Koszty przesyłki wyrażone są w kwotach netto i kształtują się w następujący sposób.
Wartość
zamówionego
towaru

Koszt dostawy:
kurier lub nasz transport
przedpłata, przelew,
odroczona płatność

Koszt dostawy:
kurier lub nasz transport
zapłata gotówką
kurierowi przy odbiorze

Odbiór osobisty w
hurtowni

Do 1000,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

Powyżej 1000,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

3. Wysyłka jest realizowana najczęściej w następnym dniu roboczym po złożeniu
zamówienia.
4. W przypadku wybrania formy płatności przelew, aby towar został wysłany klient
musi dokonać 100% przedpłaty na podstawie numeru zamówienia, który pojawi się w
programie po złożeniu zamówienia lub można go znaleźć w zakładce historia
zamówień.
Na życzenie klienta wystawiamy fakturę PRO-FORMA
Przedpłaty również można dokonywać na podstawie numeru zamówienia, który
otrzymacie w mailu, po złożeniu tegoż zamówienia.
FAKTURY VAT są wysyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową w momencie
skompletowania i wysyłki zamówienia.
FAKTURY VAT można też w dowolnej chwili pobrać w zakładce historia zamówień
5. Dane na które należy dokonywać wpłat za zamówiony towar:
PHU.STANPOL
Robert Stanek
RATAJÓW 39
32-090 SLOMNIKI
NR KONTA: 62 1140 2004 0000 3702 3440 8134 (mBank)

TYTUL PRZELEWU - Zaplata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia)
6. Dostawa towaru następuje w 95% w ciągu 24 godzin od daty wysyłki.
7. Przesyłki dostarczamy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
8. Dostawy towaru realizowane są w większości w godzinach od 8.00 do 16.00
9. Jeżeli klient nie zażyczy sobie inaczej, przy zamówieniu, towar wysyłany jest pod adres
podany w zgłoszeniu rejestracyjnym jako adres dostawy.
10. Hurtownia Stanpol zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku
chwilowego braku towaru w magazynach. O fakcie tym Zamawiający zostanie
niezwłocznie poinformowany.

