Prekių pristatymas
Pristatymo būdai
Užsakytos ir apmokėtos prekės pristatomos nedelsiant (dažniausiai per 1-2 d.d.) Jūsų nurodytu adresu į namus ar darbovietę, pasirinktą paštomatą arba galite
jas atsiimti patys mūsų salone, esančiame Jonavos g. 92, Kaune. Jei prekės nėra sandėlyje, mes su Jumis susisieksime ir sutarsime pristatymo laiką.
Užsisakius prekių daugiau nei už €130 pristatymas yra nemokamas. 2 žingsnyje rekomenduojame rinktis "Aš noriu registruotis" nes už kiekvieną pirkimą gausite
lojalumo taškų už kuriuos vėliau gausite papildomą nuolaidą. Prie pristatymo pažymėjus "Pristatyti nurodytu adresu (0,00 € - 5,00 €)" sistema automatiškai
apskaičiuos nemokamą pristatymą.
Užsisakius mažiau nei už €130, taikomas papildomas €5 pristatymo mokestis pristatant prekes su kurjeriu (pristatymai į Neringą nepabrangsta) arba €2,5
mokestis atsiimant Omniva paštomate.
Visos kainos kainos nurodytos su PVM.

Informavimas apie Jūsų užsakymo vykdymą
Kai gausime Jūsų užsakymą:
Jums atsiųsime pirmą žinutę elektroniniu paštu, kad Jūsų užsakymas yra gautas.
Sulaukę apmokėjimo už prekes arba pasirinkus apmokėjimą atsiimant prekes, jau tą pačią dieną (darbo dienomis, užsakius iki 17val.) arba
rytoj (tik darbo dienomis) Jums atsiųsime antrą žinutę elektroniniu paštu, kad Jūsų užsakymas yra išsiųstas.
Prekių įteikimas.
Užsakymai Lietuvoje pristatomi 8.00 - 17.00 val. tik darbo dienomis. Jeigu pristatymo laiku Jūs pats(-i) negalėsite priimti siuntinio, būtinai
pasirūpinkite, kad kas nors vietoj Jūsų tai galėtų padaryti.
Pristatome namų arba darbovietės adresu, pastaruoju atveju, neužmirškite nurodyti darbovietės pavadinimo/ kabineto nr.
Kiekvienas užsakymas įvykdomas kuo greičiau po apmokėjimo. Jeigu šiuo metu prekės nėra sandėlyje dėl pristatymo Jus informuosime telefonu arba
el. paštu.
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Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos
važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o prekė yra tvarkinga ir Jūs pretenzijų
neturite.
Užsakymo įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo prekės užsakymo patvirtinimo dienos, jei už prekę mokama siuntos pristatymo metu
(grynais pinigais). Jeigu už prekę mokama bankiniu pavedimu – nuo pinigų gavimo į mūsų sąskaitą momento.

