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След като направите вашата онлайн поръчка ние ще се свържем с вас  за
потвърждение. 

  

След като потвърдите поръчаните продукти ви ги изпращаме в рамките на 30 ДНИ ,
считано от датата на заявката
.

  

Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерските услуги на фирма. Ц
ената на доставката е между 5 и 6 лева 
в зависимост от населеното място в което се намирате.

  

Безплатна доставка при покупка над 100 лв.
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Гаранция и връщане

  

По чл.52, т.7 на Закона за Защита на Потребителя имате право да върнете закупената
от нас стока в рамките на 7 работни дни, като трябва да са спазени следните условия:

  

Условия за връщане на закупена стока

  

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това
право в 7 /седем/ работни дни от датата на покупката. Задължително условие е
закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са
използвани. Разпечатване и ползване се счита за нарушена цялост на опаковката.
Стоката може да бъде върната чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на
клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й,
стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента –по банкова сметка
в 30 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си
стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

  

  

Не подлежат на подмяна следните стоки

  

Продукти с нарушена опаковка (счупена или използвана). Същите могат да бъдат
върнати в срок от 7 /седем/ работни дни от закупуването им ако са с не нарушена
опаковка и не използвани. Разходите по връщането на стоките са за сметка на клиента
и не се възстановяват. В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на
условията за цялостност на опаковката доставчика възстановява сумата по стойността
на продукта в законоустановения ред. Всички разходи, които клиент е направил за
получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи
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извън сумата по стойността са за негова сметка.
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