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KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU, TERMIN 

PŁATNOŚCI  

1. Dostawa Produktu po wykonaniu usługi dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.  

2. Dostawa Produktów poza terytorium Polski jest możliwa i wymaga każdorazowo 

indywidualnej wyceny przez Sprzedającego. Koszty dostawy zagranicznej zostają 

wskazane w dodatkowej wiadomości mailowej po potwierdzeniu zamówienia. Klient 

przyjmuje do wiadomości, że koszt wysyłki wynika wprost z cennika stosowanego 

przez podmiot przeprowadzający dostawę.    

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Przez 

koszty dostawy należy rozumieć w szczególności opłaty za transport, dostarczenie 

i usługi pocztowe. 

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

a. Przesyłka kurierska; 

b. Przesyłka Pocztą Polską; 

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. 27 Grudnia 9A/4, 61-737 Poznań 

w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00. 

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 14 dni roboczych, chyba że 

Usługodawca wskazał inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach 

dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin w opisie Produktów 

będących przedmiotem Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do 

Klienta zaczyna biec od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Numer 

rachunku bankowego Usługodawcy jest każdorazowo wskazywany w potwierdzeniu 

przyjęcia Zamówienia oraz na fakturze VAT. 

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie 

gotowy do odbioru przez Klienta w terminie potwierdzonym w wiadomości e-mail, po 

złożeniu Zamówienia.  

8. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia Umowy. 

9. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy z wykorzystaniem podmiotów 

świadczących usługi transportowe, dostawa Produktu jest realizowane przez te 

podmioty trzecie na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, 

zamieszczonym na stronie firmy transportowej. 
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