Regulamin
Sklep internetowy "Kopernik" prowadzi sprzedaż detaliczną za poś rednictwem
Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu:
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych
pozwalają cych na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyję cie
zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyję cia
zamówienia, ograniczyć sposób płatnoś ci lub ż ą dać przedpłaty w przypadku, gdy
zamówienie budzi uzasadnione wą tpliwoś ci co do prawdziwoś ci i rzetelnoś ci
podanych danych bą dź sposobu zapłaty.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Minimalna kwota zamówień to £ 25.00. Płatnoś ć gotówka przy dostarczeniu
towaru. Cena za dowóz zależ na jest od miejsca zamieszkania. Zamówiony towar
dostarczamy pod wskazany adres a o dotarciu na miejsce informujemy dzwonią c
pod podany wcześ niej numer telefonu Klienta, po otrzymaniu telefonu należ y
podejś ć do samochodu w celu odebrania swoich zakupów.
W razie nieobecnoś ci Zamawiają cego pod wskazanym w Zamówieniu adresem ,
kosztami zwią zanymi z dodatkową dostawą zostanie obcią ż ony Zamawiają cy.
Dostawca nie posiada przy sobie wię cej niż£10.00 w celu wydania ewentualnej
reszty.
Dostawca ma prawo zaż ą dać od osoby odbierają cej zamówiony Towar
zawierają cy alkohol okazania dowodu to ż samoś ci w celu potwierdzenia
pełnoletnioś ci. W przypadku odmowy lub niemoż noś ci odbioru Zamówienia przez
osobę pełnoletnią , Dostawca ma prawo do odmowy wydania alkoholu. Dostawca
nie wydaje alkoholu osobom nietrzeź wym lub niepełnoletnim oraz w każ dym
przypadku, gdy przepisy prawa nie pozwalają na wydanie alkoholu.
Leki zamawiać moż na poprzez wpisywanie ich nazw do komentarza przy
koń cowym etapie zamówienia.
Dzień oraz godzina dostawy potwerdzana bę dzie meilowo do dwóch godzin od
wysłanego zamówienia. Nie gwarantujemy dostaczenia towaru tego samego
dnia a wszelkie zamówienia prosimy składać w godzinach od 10.00 do 18.00.
Kwota koń cowa jest jedynie kwotą informacyjną i moż e ulec zmiane w razie np
niedostepnoś ci jakichś towarów. Nie są w niej uwzglednione ceny dostawy towaru
oraz produkty dodane przez klienta w komentarzach jak np leki. W razie nie
podanych przez klienta ż adnych wskazówek dotyczą cych produktów bę dą
dodane zamienniki np jeś li klient zamówi przyprawę prymat do ziemniaków a
przyprawa w danym momencie nie bedzie dostę pna zamiast niej bedzie np
dodana przyprawa do ziemniaków innej firmy jak np kamis, w celu uniknię cia
ewentyalnych zamienników klient zobowią zany jest do napsania krótkiej informacji
w komentarzu ż e np nie ż yczy sobie zamienników.

