
	  

	  

Wysyłki 
 
Dostępność 
W opisie każdego sprzętu podajemy ilość czasu potrzebną na jego skompletowanie do 
wysyłki. Gdy sprzęt jest na magazynie są to 24 godziny, w innym przypadku podajemy 
ilość dni potrzebnych na skompletowanie wysyłki. Np. dostępność „Do 3 dni” oznacza 
że sprzęt będzie wysłany/gotowy do wysyłki, MAKSYMALNIE do 3 dni, jednakże 
zazwyczaj następuje to szybciej. Staramy się aby podana dostępność była zgodna ze 
stanem rzeczywistym, jednakże czasem zdarzają się sytuacje iż czas skompletowania 
zamówienia jest dłuższy niż deklarowany. W związku z tym prosimy PRZED złożeniem 
zamówienia, a zwłaszcza przed dokonaniem zapłaty, o sprawdzenie każdorazowo 
dostępności. Można to zrobić zarówno telefonicznie jak i mejlowo pod kontaktami 
podanymi na głównej stronie. 
 
Koszt wysyłki 
Przy opisie każdego sprzętu zawsze podajemy koszt jego wysyłki. Przy zakupie dwóch  
i więcej sprzętów, koszty wysyłki są ustalane indywidualnie. Prosimy nie sugerować się 
kosztami widocznymi w podsumowaniu zamówienia bo wynikają one z automatycznego 
sumowania kosztów wysyłki poszczególnych zamówionych sprzętów. Im więcej 
sprzętów kupujesz, tym mniej płacisz za dostawę. W celu ustalenia kosztów dostawy, 
należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta naszego sklepu. W związku z tym iż 
mamy podpisane umowy z kilkoma spedytorami, jesteśmy w stanie znaleźć  najbardziej 
korzystną taryfę, np. dostosowaną do gabarytów zakupionych sprzętów czy ich ilości. 
Wszystkie przesyłki są w pełni ubezpieczone na koszt naszego sklepu.  
 
Darmowa wysyłka 
W wypadku niektórych sprzętów nie ponosicie kosztów ich wysyłki i są one wysyłane na 
nasz koszt. Podlegają one jedynie opłacie manipulacyjnej w wysokości 1PLN brutto. 
 
Wysyłki 
Po mejlowym potwierdzeniu zamówienia, towar wysyłamy w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin. Przykładowo, jeżeli zamówienie dostaniemy 
w poniedziałek i wszystkie formalności związane z zamówieniem zostaną zakończone 
do końca dnia roboczego czyli do 17.00 (potwierdzenie dostępności, ceny, płatność), to 
wysyłka nastąpi we wtorek a przesyłka powinna być dostarczona w środę. 
 
Jeżeli zamówienie otrzymamy do godziny 12-14 (w zależności od regionu Polski)  
i wszelkie formalności związane z zamówieniem zostaną także zakończone w tym 
czasie, to wysyłka nastąpi jeszcze tego samego dnia, czyli zostanie dostarczona dnia 
następnego. 
 
Podczas składania zamówień, bardzo prosimy o podawanie kontaktowego numeru 
telefonu dla kuriera. Ułatwi to kontakt przy dostawie. 
 
Dostawy są realizowane za pomocą solidnych i znanych firm spedycyjnych takich jak 
FedEx, JAS-FBG, DPD czy DHL. 
 
Pakowanie sprzętów do wysyłki 
Nic nie jest bardziej denerwujące niż otrzymanie wyczekiwanego sprzętu nieterminowo 
lub w stanie uszkodzonym. Dlatego też współpracujemy z solidnymi spedytorami którzy 
zapewniają terminowość i solidność dostaw. Pomimo tego dodatkowo dbamy  
o kondycję dostarczanych sprzętów bo naszym priorytetem jest bezpieczeństwo 
dostawy.  



	  

	  

 
Każdy sprzęt przed pakowaniem i wysyłką jest sprawdzany a następnie pakowany  
i zabezpieczany do transportu. Część sprzętów jest przed wysłaniem rozpakowywana  
i sprawdzana pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, dlatego też 
opakowania mogą być zaklejone nie oryginalną taśmą. Procedura sprawdzania sprzętu 
przed wysyłką dotyczy przede wszystkim sprzętów delikatnych np. takich jak kawiarki, 
wykończonych w szkle czy drogich modeli. Nauczeni złym doświadczeniem 
otwieramy przed pakowaniem i wysyłką KAŻDY zlewozmywak wykonany  
z materiałów kruchych czyli granitowe, kompozytowe czy szklane. Wysyłane przez 
nas towary są w pełni ubezpieczone do ich pełnej wartości na koszt sklepu. Staramy się 
zapewnić 100% bezpieczeństwo dostawy, dlatego bardzo starannie przygotowujemy 
towary do wysyłki, tak aby każdy produkt dotarł do adresata w nienaruszonym stanie.  
Wszystkie przesyłki wysyłamy w oryginalnym opakowaniu producenta. Przesyłki 
wysyłane jako paczki są dodatkowo zabezpieczane przy pomocy folii bąbelkowej. 
 
Aby wyeliminować zdarzające się dla dużych sprzętów, transportowe uszkodzenia 
mechaniczne, wszystkie te sprzęty wysyłamy na drewnianych paletach, które 
ograniczają możliwość uszkodzeń transportowych. Dotyczy to także delikatnych 
urządzeń (np. kawiarki) czy wykończonych w szkle (płyty gaz na szkle, płyty 
ceramiczne, piekarniki czy okapy) a przede wszystkim zlewozmywaków wykonanych  
z materiałów kruchych czyli granitowe, kompozytowe czy szklane. Przygotowujemy 
paletę na wymiar, w razie potrzeby dodatkowo zabezpieczamy tekturą lub/i folią 
bąbelkową. Tak zabezpieczony sprzęt mocujemy do palety za pomocą specjalnej 
taśmy.  
 
Dzięki starannemu przygotowaniu produktów do wysyłki ograniczyliśmy do minimum 
ryzyko uszkodzeń podczas transportu. 
 
Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby pakowania sprzętu: 
1/ Zmywarka 45cm 
2/ Zlewozmywak granitowy 
3/ Okap kominowy 90cm 
4/ Zestaw sprzętu na palecie 
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Odbiór przesyłki  
Wysyłany sprzęt jest zawsze nowy i dodatkowo zabezpieczony. W przypadku 
zastrzeżeń co do stanu przesyłki, niezależnie czy jest to uszkodzenie transportowe czy 
braki w wyposażeniu, prosimy spisać w obecności kuriera „Protokół szkody” który jest 
podstawą do reklamacji. Kurier powinien taki protokół mieć zawsze przy sobie. 
 
Zapraszamy na zakupy! 
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