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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 2015

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (Οδηγίες για τηνκαλύτερη εξυπηρέτησήσας)

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας οι παραγγελίες θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς με το φαξ ή

το αναφέροντας τον ΚΩΔΙΚΟ το ΧΡΩΜΑ και την ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια). Η εταιρεία μας θα προσπαθήσει ναe-mail, ,

εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες, χωρίς όμως να φέρουμε ευθύνη σε

περίπτωση λάθους ή καθυστερήσεων στην αποστολή τους, λόγω της αναγκαιότητας για πρόσθετες διευκρινίσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών εντός 1-3 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία

σας. Οι αποστολές γίνονται κάθε ΤΡΙΤΗ &ΠΕΜΠΤΗ, ενώ οι εταιρείες ταχυμεταφορών παραδίδουν εντός 24 ωρών στον

χώρο σας. (Ισχύει μόνο για τις μεγάλες πόλεις). Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί ο παραλήπτης ή δηλώσει ότι θα τα

παραλάβει ο ίδιος και δεν εμφανιστεί, η αποστολή επιστρέφει σε εμάς. Σε περίπτωση προσωρινής έλλειψης κάποιου

κωδικού θα προηγηθεί ενημέρωση στον πελάτη.

ΖΗΜΙΕΣΚΑΤΑΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑκΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν ασφαλισμένα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιές κατά την παραλαβή, θα πρέπει να

το σημειώσετε πάνω στο απόκομμα παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών που σας παρέδωσε το δέμα και να

επικοινωνήσετε εντός 48ωρών με την εταιρεία μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα μας τα προ όντα διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό ποιότητας και τα επιλεγμένα υλικά από τα οποίαï

κατασκευάζονται. Εάν παρόλα αυτά διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα λόγω αστοχίας του υλικού κατά την παραγωγή,

επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο, προκειμένου να κάνουμε αντικατάσταση. Παρακαλούμε πριν από

οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων να έρχεστε πρώτα σε επικοινωνία με τα γραφεία μας.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ/ΣΧΕΔΙΩΝ

Πόμολα επεξεργασμένα στο χέρι ή κατασκευασμένα από φυσικά υλικά μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές ως προς τον

χρωματισμό ή το σχέδιο από κομμάτι σε κομμάτι και από κουτί σε κουτί, κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό και

συντελεί στη μοναδικότητα που έχει το κάθε τεμάχιο. Πόμολα χρωματισμένα / επεξεργασμένα στο χέρι ή ETHNIC

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση διαμαρτυρίες λόγω διαφοράς στον χρωματισμό / σχέδιο

δεν γίνονται δεκτές, διότι είναι φυσιολογικές.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Για όλες τις παραγγελίες ισχύει πάγια επιβάρυνση μεταφοράς 4 € + ΦΠΑ για παραγγελίες αξίας 20 € +ΦΠΑ
και άνω.Η αποστολή γίνεται με για παράδοση στον χώρο σας, για τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και τις γύρωcourier

περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο ταχυμεταφορών με το οποίο συνεργαζόμαστε. Σε περίπτωση που

παραλάβετε με δίκη σας μεταφορική από τον χώρο μας, δεν θα υπάρχει καμμία επιβάρυνση.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

Προκειμένου να μην επιβαρύνουμε τα κοστολόγιά μας και με στόχο να σας προσφέρουμε τη χαμηλότερη δυνατή

τιμή με άμεση εξυπηρέτηση, έχουμε μια πάγια επιβάρυνση για παραγγελίες αξίας μικρότερης των (+ΦΠΑ)20 €
στα 2€ +ΦΠΑ. Η χρέωση είναι πάγια και αφορά το σύνολο της παραγγελίας, ενώ παραγγελίες καθαρής αξίας άνω

των 20€ δεν επιβαρύνονται.

Με την αποστολή της παραγγελίας σας συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους πώλησης.
Η εταιρεία ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΕ δεν φέρει καμμία ευθύνη για λάθη εκτύπωσης ή αλλαγές στα προϊόντα. Οι χρωματικές αποχρώσεις στις φωτογραφίες

του καταλόγου δεν μας δεσμεύουν και σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε την αποστολή δείγματος. Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε

αλλαγή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και την τιμή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση ή

αναδημοσίευση μερική ή ολική του καταλόγου αυτού, χωρίς την γραπτή άδεια της ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΕ. Για οποιαδήποτε νομική διαφορά αρμόδια

είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Από 01.01.2015 θα λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης των παραγγελιών σας στο ιστοχώρο:

Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να καταχωρείτε άμεσα τις παραγγελίες σας ανά πάσα στιγμή,www.kouzina.pro

ενώ θα έχετε πλήρη ενημέρωση για τις τιμές και τα κόστη μεταφοράς. Όλες οι αλλαγές τιμών θα καταχωρούνται

στον παραπάνω ιστοχώρο για την άμεση ενημέρωσή σας. Παρακαλώ εγγραφείτε στον ιστοχώρο για να έχετε

άμεση ενημέρωση σε νέα προϊόντα και τιμές, καθώς και πρόσβαση σε πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα είδη

μας.
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