Zasady obowiązujące na naszych aukcjach:
Proszę o czytanie informacji, które otrzymacie Państwo po wygraniu aukcji, a unikniemy wówczas wielu
nieporozumień. Specyfika tych akcji może budzić wiele wątpliwości, więc jeśli coś jest niejasne proszę
pytać, wszystko wytłumaczymy.
Wysyłki przedmiotów dokonujemy zazwyczaj dnia następnego, często jednak nawet tego samego dnia jeśli
wpłata wpłynie do nas w pierwszej połowie dnia.
System charytatywni.allegro narzuca płatność przez PayU, jeśli nie macie Państwo dostępu do konta przez
internet lub Wasz bank nie widnieje w płatnościach PayU, można skorzystać z wydrukowania formularza
dostępnego w ramach tych płatności i opłaty dokonać na poczcie.
Za każdy przedmiot trzeba płacić oddzielnie. W przypadku zakupów zbiorowych, opłatę należy uiścić z
jednym z przedmiotów, a pozostałe opłacić bez kosztów wysyłki z opcją "inny sposób dostawy 0,00 zł".
W przypadku zakupu paru przedmiotów na naszych aukcjach oczywiście ustalimy wspólne koszty
przesyłki dopasowane do jej wagi i wielkości. Ze względu na dramatyczny wzrost opłat Poczty Polski,
szczególnie za najlżejsze przesyłki, gorąco namawiamy do zakupu paru przedmiotów aby spłaszczyć
koszty przesyłki (a wybór na naszych aukcjach jest spory). Poniżej podajemy koszty wysyłek zbiorczych
dla listów poleconych oraz paczek. Na ogół są to listy grubsze (powyżej 2 cm grubości), więc poniższe
kwoty obejmują gabaryt B i w większości przypadków są tożsame z taryfą Poczty Polskiej:
do 350 g:
list polecony ekonomiczny 7,50 zł; list polecony priorytetowy 8,50 zł
350 g - 1 kg: list polecony ekonomiczny 8,50 zł; list polecony priorytetowy 11,00 zł
1-2 kg:
list polecony ekonomiczny 10,00 zł; list polecony priorytetowy 14,50 zł
W przypadku wysyłki paczką wspólne koszty przedstawiają się następująco:
do 1 kg:
paczka ekonomiczna 10,00 zł; paczka priorytetowa 12,00 zł
1-2 kg:
paczka ekonomiczna 12,00 zł; paczka priorytetowa 14,00 zł
2-5 kg:
paczka ekonomiczna 14,00 zł; paczka priorytetowa 16,00 zł
5-10 kg: paczka ekonomiczna 18,00 zł; paczka priorytetowa 20,50 zł
Przesyłka kurierska 15,00 zł (waga do 10 kg)
Wysyłka do paczkomatu 11,00 zł (z powodu braku takiej opcji w aukcjach, wybór takiej dostawy należy
omówić mailowo)

Wysyłkę można łączyć z zakupami na aukcjach z nickiem kuba_autyzm. Zachęcamy do wspólnych
zakupów :)
Zachęcamy do dialogu, na pewno każdą sprawę da się wyjaśnić tak, aby zaoszczędzić sobie
niepotrzebnych nerwów i aby obie strony były zadowolone.
Zapraszamy na nasze aukcje i dziękujemy za zainteresowanie zdrowiem naszego synka!

