Dostawa i płatności.
Podawane na stronach Sklepu ceny zawierają ustawowy podatek VAT.
Sklep dostarcza towary na terenie UE, a koszt wysyłki poza terenem Polski ustalany jest indywidualnie.
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich (DHL, DPD, Patron Service).
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym Sklepie.

Definicje paczek i wymiarowanie

Uwaga:
Do oszacowania wagi przesyłek niestandardowych dłużycowych oraz liczby towaru w paczce należy przyjąć:
Max. liczba RYNIEN w paczce [szt]

Rozmiar RYNNY [mm]

Waga [kg/mb]

dł. 2 mb

dł. 3 mb

70-75

0,4

36

26

100-125

0,6

25

17

125-150

0,8

19

13

Średnia RURY [mm]

Waga [kg/mb]

ø 50-53
ø 75-80
ø 100-125

Max. liczba RUR w paczce [szt]
dł. 2 mb

dł. 3 mb

0,3

25

35

0,6

16

16

1,0

9

9

Koszty dostawy.
Koszt wysyłki paczki o wadze do 31,5kg na terenie Polski, w zależności od rodzaju paczki, wynosi:





standard
(dł. do 140cm, suma boków max. 220cm) - 19 PLN
niestandardowa (dł. do 200cm, suma boków max. 260 cm) - 32 PLN
niestandardowa (dł. do 300cm, suma boków max. 380 cm) - 86 PLN

Koszt wysyłki palety na terenie Polski:







paleta standard (80x120x180cm) do 100kg - 120 PLN
paleta standard (80x120x180cm) do 200kg - 150 PLN
paleta standard (80x120x180cm) do 300kg - 200 PLN
paleta standard (80x120x180cm) do 500kg - 250 PLN
paleta dłużyca do 4m - 370 PLN (dotyczy tylko rynien Nicoll)

Uwaga:
Paczki zawierające elementy o długości 2 i 3m stanowią oddzielne przesyłki. Jeżeli kupujący zamawia np.
komplet rynien na taras, to otrzyma dwie paczki, jedną niestandardową (2 lub 3m) z rynnami i rurami, a drugą
standardową z elementami systemu (haki, wyloty, kolanka itp.). Zatem koszt wysyłki jest sumą kosztów paczki
standardowej i niestandardowej.
Paczki objętościowe (zawierające zbiorniki na deszczówkę, tunele, skrzynki) nie spełniające warunków
wymiarowych dla paczek niestandardowych będą wysyłane na paletach lub w inny sposób. Wycena
indywidualna.
Sklep, po przyjęciu zamówienia weryfikuje rodzaj dostawy i potwierdza ją kupującemu.

Termin dostawy.
Sklep oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni i tylko w
szczególnych przypadkach może być wydłużony do 31 dni.
W sytuacji, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, o tym fakcie niezwłocznie poinformuje
Klienta. Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
Po zaksięgowaniu płatności towary dostępne od ręki wysyłane są następnego dnia roboczego, a pozostałe
zgodnie z terminem dostępności zawartym w opisie towaru.

Rodzaje płatności.
Za zakupy w sklepie można dokonać płatności w następującej formie:





przelew na nr konta 52 1240 1109 1111 0010 6831 2252
płatność internetowa on-line dotpay.pl
gotówka lub karta przy odbiorze osobistym

Przelew tradycyjny jest wolny od dodatkowych opłat, a płatność za pomocą dotpay kosztuje 1,9% wartości
transakcji i jest doliczana do wartości zamówienia.
Klient decydując się na opcję płatności Dotpay oświadcza, że jest świadomy doliczenia i akceptuje jego
stosowanie oraz kwotę.

