Przedmiotu nie musisz odbierać, możesz przekazać go do ponownej licytacji. Ale jeśli jednak chciałbyś go
otrzymać, to się nie krępuj :) wszystko co tu sprzedaję jest naprawdę na sprzedaż.

Zobacz też inne moje aukcje!
Finalizacja transakcji i przesyłka:
Za przedmiot należy zapłacić na konto WOŚP poprzez PayU - możesz to zrobić albo klikając w odnośnik
w e-mailu informującym o wygranej aukcji, lub odnaleźć aukcję na liście wygranych i kliknąć w
odpowiedni odnośnik. Kwotę za przesyłkę na moje konto wpłacasz również w tej samej płatności - nie
martw się, system automatycznie rozdzieli te wpłaty i koszt przesyłki trafi do mnie :)
Każdą aukcję opłaca się osobno. Jednak jeśli kupujesz u mnie kilka przedmiotów, mogę wysłać je jedną
przesyłką - w takim przypadku odezwij się do mnie po zakończeniu aukcji, a podam wspólny koszt
przesyłki. Płatność jednak odbywa się podobnie - za każdy przedmiot osobno i wtedy należy wybrać "Inny
sposób dostawy" przy wszystkich przedmiotach i wpisać "0zł", oprócz jednego (dowolnego), gdzie należy
wpisać łączną kwotę za przesyłkę.
Koszty przesyłki do wyboru wg formularza. Pamiętaj jednak, że na nadanie listu zwykłego nie mam
potwierdzenia! Więc w razie zaginięcia, nie ma możliwości zwrotu kosztów przesyłki!
Koszt przesyłki na moich aukcjach jest zawsze rzeczywistym kosztem przesyłki jaki ustala Poczta Polska.
Oznacza to, że koszty opakowania biorę na siebie. Nie zawsze da się jednak właściwie oszacować koszt
przesyłki przed zapakowaniem przedmiotu, może się więc zdarzyć, że poniosę mniejszy koszt (np. wyjdzie
niższy przedział wagowy). Wszystkie tego rodzaju nadpłaty skrupulatnie notuję i na koniec finału
przelewam na WOŚP. Nie zarabiam na kosztach przesyłki przedmiotów z aukcji Orkiestry! Jeśli jednak
widzisz po znaczkach, że nadpłata była znaczna (albo np. zapłaciłeś koszt przesyłki podwójnie, a
wszystkie przedmioty zostały nadane jedną przesyłką) i masz życzenie samodzielnie nią dysponować napisz i podaj numer konta, bez dyskusji ją zwracam (nieznaczną z resztą też :) ).
Możliwa jest właściwie każda opcja przesyłki Pocztą Polską - MIniPaczka, Odbiór w Punkcie, Kurier
(kurier także InPost) - jeśli na aukcji nie ma domyślnie podanej jakiejś formy przesyłki a interesuje Cię napisz, wszystko można ustalić.

Oczywiście możliwy jest też odbiór osobisty.
Jeśli chcesz pozostawić przedmiot do dalszej licytacji, proszę napisz to w polu "Wiadomość dla
sprzedającego".
W przypadku całkowitego braku kontaktu, po 2 tygodniach od zakończenia aukcji wystawiam przemiot

ponownie.
Historia licytacji:
Ten przedmiot został wylicytowany już przez:
jeszcze przez nikogo ;)

i przekazany do ponownej licytacji.

