Zapraszamy do udziału w naszych aukcjach. Cały dochód z aukcji trafia na konto Fundacji lub innej
organizacji, którą wspieramy naszymi aukcjami. Koszty przesyłki trafiają na nasze konto, abyśmy mogli
dokonać sprawnej wysyłki przedmiotu. Wysyłki robimy zazwyczaj następnego dnia, ale ze względu na
potencjalną, krytyczną sytuację zastrzegamy sobie regulaminowe 7 dni.
•
•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 przez Pocztę
Polską (od 01-04-2019) wzrosły opłaty za przesyłki, dlatego gorąco namawiamy do zakupu paru
przedmiotów aby spłaszczyć koszty przesyłki
•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 L i w większości przypadków
tożsame z taryfą Poczty Polskiej (w najgorszym przypadku zaokrąglone do 1 zł):
• do 2 kg:
list polecony ekonomiczny 16,00 zł; list polecony priorytetowy 18,50 zł
• W przypadku wysyłki paczką wspólne koszty przedstawiają się następująco:
•do 1 kg:
paczka ekonomiczna 13,00 zł; paczka priorytetowa 14,00 zł
• 1-2 kg:
paczka ekonomiczna 15,00 zł; paczka priorytetowa 16,00 zł
• 2-5 kg:
paczka ekonomiczna 18,00 zł; paczka priorytetowa 19,00 zł
• 5-10 kg: paczka ekonomiczna 24,00 zł; paczka priorytetowa 25 zł
•
•Przesyłka kurierska 16,50 zł (waga do 10 kg)

Wysyłka do paczkomatu:
gabaryt A (8 cm x 38 cm x 64 cm) 11,50 zł
gabaryt B (19 cm x 38 cm x 64 cm) 12,50 zł
gabaryt C (41 cm x 38 cm x 64 cm) 14,00 zł
(z powodu braku takiej opcji w aukcjach, wybór takiej dostawy należy omówić mailowo).

W przypadku wyboru innej formy zapłaty np. paczkomatu lub opłaty wspólnych kosztów wysyłki, przy
płatności PayU w opcjach dostawy należy wybrać "inny sposób dostawy" i wpisać ustalone koszty
dostawy. W przypadku wysyłki do PACZKOMATU należy podać nr paczkomatu, do którego należy
wysłać przesyłkę.
•
•Jeśli coś jest niejasne proszę pytać, wszystko wytłumaczymy.
•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!

