WYSYŁKA
1) Możliwe są następujące formy wysyłki zamówionego Produktu:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłki o masie do 30 kg;
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna.
2) Koszty wysyłki wynoszą:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej:
- za pobraniem: 26 (słownie: dwadzieścia sześć) złotych;
- po przedpłacie: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) złote;
b) za

pośrednictwem

firmy

JAS-FBG

Spółka

Akcyjna

za

pobraniem

oraz

po przedpłacie, w zależności od tonażu i rodzaju zakupionych Produktów:
 Kotły:
- kotły bez podajnika: 130 zł netto, tj. 159,90 zł brutto;
- kotły z podajnikiem: 175 zł netto, tj. 215,25 zł brutto;
 Pozostałe: w szczególności palety typu euro:
- do 600 kg: 115 zł netto, tj. 141,25 zł brutto;
- od 600 kg do 900 kg: 130 zł netto, tj. 159,90 zł brutto;
- od 900 kg do 1200 kg: 150 zł netto, tj. 184,50 zł brutto;
- powyżej 1200 kg: koszt oraz sposób opakowania i transportu produktów
wielkotonażowych do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem zamówienia jako
zamówienie specjalne.
3) Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty w formie bezgotówkowej
przy zakupie towaru przekraczającego łącznie kwotę 15 000 EUR przeliczonych
na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano
transakcji.
4) Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
5) Termin doręczenia zamówienia do wysyłki wynosi:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej: 2 – 7 dni roboczych;
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej JAS-FBG Spółka Akcyjna 2 – 7 dni roboczych.
6) Maksymalny termin dostawy zakupionego Produktu wynosi 7 dni roboczych od dnia
zakupu.
7) Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka
możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8) Sprzedający informuje, że w przypadku woli zamówienia produktów o łącznej wadze
ponad 1200 kg koszt transportu pozostaje do ustalenia ze Sklepem przed złożeniem
zamówienia jako zamówienie specjalne.

