Regulamin promocji "Dostawa Kraków 0,- zł"
1. Organizatorem promocji jest F.H.U.P Aquarius Paweł Jurczyk z siedzibą w Krakowie
ul.Łobzowska 40 31-140 Kraków nip.945-114-02-74 , właściciel sklepu internetowego
aquarius24h.pl
2. Czas trwania promocji: od 1.01.2017r. do odwołania
3. Promocja skierowana jest do Konsumentów - osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych firm.
4. Warunkiem skorzystania z promocji "Dostawa Kraków 0,- zł" jest:
-złożenie zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego aquarius24h.pl , którego wartość
produktów przekracza 3000,00 zł
-przedpłata zamówienia zgodnie z wybraną formą płatności (przelew na konto bankowe lub
gotówka w kasie firmy)
-adres do dostawy podany w zamówieniu znajduje się w jednej z wyznaczonych stref miasta
Krakowa.
-wybranie w koszyku formy dostawy " Darmowa DOSTAWA strefa Kraków I / strefa Kraków II "
5. Organizator zastrzega sobie możliwość podziału zamówienia na dostawy (kurier -paczka , paleta
oraz dostawa własna).
6. Odstąpienie od umowy przez konsumentów w terminie do 14 dni zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
7. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy mogą zostać naliczone koszty transportu. Jeśli
wartość produktów po zmianie treści umowy (zamówienia) będzie wynosić mniej niż 3000,00 zł to
koszty dostawy zostaną ustalone wg. tabeli kosztów transportu odpowiednio dla podanej strefy i dla
produktów, które pozostały w zamówieniu.
8. Tabela kosztów dostawy oraz strefy dla promocji "Dostawa Kraków 0,-zł"
TRANSPORT SKLEPU - BEZ WNOSZENIA
Obszar dostawy

Wartość zamówienia

Cena dostawy

Strefa I

od 3'000,-zł

GRATIS !

1,2,3,4

do 3'000,-zł

49 zł

Strefa II

od 6'000,-zł

GRATIS !

5,6,7,8,9

do 6'000,-zł

79 zł

POLSKA

wycena indywidualna
strefa I

1 Stare Miasto , 2 Śródmieście południowo-zachodnie , 3 Śródmieście południowo-wschodnie , 4
Śródmieście północno-wschodnie

strefa II
5 Prądnik Biały - Zwierzyniec , 6 Łagiewniki - Tyniec , 7 Podgórze Duchackie - Rybitwy , 8 Prądnik
Czerwony - Nowa Huta , 9 Przylasek

9. Promocja "Dostawa Kraków 0,- zł" nie obejmuje wnoszenia towaru czy produktów
wielkogabarytowych lub masowych takich jak kabiny natryskowe , wanny stalowe czy żeliwne,
wanny z hydromasażem oraz płytek ceramicznych itp. . Wniesienie tych produktów musi zostać
zgłoszone odpowiednio wcześniej z podaniem wszystkich parametrów (czy jest bezpośredni
podjazd na posesję lub pod klatkę , które piętro , czy jest winda itp.). Znając te parametry jesteśmy
w stanie przygotować indywidualną wycenę.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu sklepu internetowego aquarius24h.pl

