DOSTAWA I PŁATNOŚCI
I. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod
adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej:
1. Koszty dostawy ponosi odbiorca przesyłki tj. użytkownik zamawiający produkt.
2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących
powyżej 30 kg.
4. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do
pierwszego pomieszczenia mieszkania.
3. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
4. Sklep MMFast Paweł Jankowski zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w
danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do
korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację
zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania
zamówienia.
5. MMFast Paweł Jankowski nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu.
6. Termin realizacji dostawy wynosi do 4 tygodni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta
Zamówienia.
7. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy - w przypadku konsumenckiego zakupu na
odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w
transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w
czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u
doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu
kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia,
w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII
Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu
stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub
ubezpieczyciela transportu.
II. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT
2. Sposoby zapłaty:
1. Przelew– przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację
zamówienia.
2. Pobranie– płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Maksymalna kwota
pobrania to 10 000 zł.
3. PayU– płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

