
	  

	  

Płatność za zakupy 
Aby sprawdzić jaki będzie całkowity koszt  zamówienia, wrzuć wszystkie produkty do 
koszyka a następnie wybierz formę dostawy i płatności – zobaczysz wtedy dokładnie 
policzony koszt złożonego zamówienia. 
 
Konto bankowe 
Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy) 
PL 50 1030 0019 0109 8533 0003 8653 
SWIFT/BIC: CITIPLPX 
 
Sposoby płatności 
 
Przelew - przedpłata na rachunek bankowy. Zapłata za złożone zamówienie następuje 
z góry przed dokonaniem wysyłki przez nasz sklep. Przy tej formie płatności, 
otrzymujecie e-maila, który będzie zawierał potwierdzenie zamówienia z kwotą którą 
należy przelać na nasze konto bankowe. Przy tej formie płatności, nie ponosicie 
żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po  
wpływie środków na nasze konto bankowe. Nie wysyłamy sprzętu na podstawie 
potwierdzenia złożenia przelewu. 
 
 Za pobraniem - płatne przy odbiorze. Zapłata za złożone zamówienie następuje  
w momencie jego dostarczenia przez firmę spedycyjną. Kurier pobiera od Was 
równowartość faktury za złożone zamówienie. Przy tej formie płatności, do wartości 
zakupionego sprzętu i kosztów transportu dodawany jest zryczałtowany koszt pobrania 
w wysokości 10PLN.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu 
umowy. Płatność przy odbiorze jest możliwa w przypadku dostawy dla zamówień  
o wartości do 7 000PLN. 
 
W systemie ratalnym. Za moment zapłaty za złożone zamówienie, uważa się moment 
wpływu środków na nasz rachunek bankowy lub potwierdzenia operatora sprzedaży 
ratalnej o pozytywnej akceptacji wniosku ratalnego.  
 
On-line. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Za moment zapłaty za złożone 
zamówienie uważa się moment potwierdzenia zapłaty przez operatora płatności. Przy 
tym rodzaju płatności, jesteście obciążani zryczałtowanym kosztem obsługi  
w wysokości 1,9% wartości całego zamówienia. 
 
Kartą kredytową lub płatniczą. Za moment zapłaty za złożone zamówienie uważa się 
moment akceptacji płatności przez eCard. W przypadku płatności kartą kredytową lub 
płatniczą, ze względu na bezpieczeństwo, każda transakcja podlega weryfikacji przez 
centrum autoryzacji kart eCard S.A. Może to spowodować jednodniowe opóźnienie w 
wysyłce. Przy tym rodzaju płatności, jesteście obciążani zryczałtowanym kosztem 
obsługi w wysokości 1,4% wartości całego zamówienia. 

 
Faktury 
Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie, są wystawiane faktury VAT 
według danych podanych w złożonym zamówieniu. Jeżeli zakup ma być na firmę, 
prosimy ten fakt uwzględnić w chwili składania zamówienia, tak aby uniknąć 
ewentualnej procedury z wystawieniem korekty i nowej faktury. Zaoszczędzi nam to 
wszystkim czas. 
 
Zapraszamy na zakupy 
Obsługa Sklepu NQ 


