
CENNIK TRANSPORTU 

Łóżko tapicerowane – 100 zł,
Materace o szerokości do 90 cm – 50 zł,
Materace o szerokości od 100 do 160 cm – 90 zł,
Materace o szerokości od 180 do 200 cm – 130 zł,
Sofa – 70 zł,
Sofa (za pobraniem) – 78 zł,
Pufa – 30 zł,
Pufa (za pobraniem) – 38 zł,

Szczegółowe  informacje  odnośnie  kosztów  transportu  zawarte  są  w  kartach  poszczególnych
produktów.

KOSZT DOSTAWY NIE OBEJMUJE WNIESIENIA !!!

Istnieje możliwość odbioru osobistego:
0 zł - niezależnie od ilości sztuk

Zamówione meble i  inne produkty można odebrać w naszym punkcie  odbioru.  Mogą Państwo
płacić przelewem bankowym przed odbiorem lub gotówką bezpośrednio w punkcie odbioru.

Punkt  odbioru nie  posiada własnego magazynu.  Państwa zamówienia muszą być dostarczone z
magazynu  centralnego.  Proszę  czekać  na  sms  lub  e-mail  z  informacją,  że  zamówienie  jest
przygotowane  do  odbioru.  Jeżeli  przyjdą  Państwo  do  punktu  odbioru  przed  otrzymaniem  tej
informacji, może okazać się, że zamówienie nie będzie jeszcze gotowe do odbioru.

 

Punkt odbioru:

Olszowa, ul. Granitowa 25, 63-600 Kępno, 

Pozostałe informacje :

Dostawy odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 23.00.
Godziny dostawy podawane przez obsługę sklepu są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku
warunków panujących na drogach, bądź z innych przyczyn od nas niezależnych.

Informacja o dostawie mebli podajemy na 1-2 dni przed planowaną dostawą  aby Państwo mogli się
przygotować do odbioru mebli.

WAŻNE !!!

Kierowca nie  ma obowiązku wnoszenia mebli,  może pomóc,  ale  nie  zawsze ma na to czas ze
względu na to, iż musi dostarczyć inne zamówienia.

Z uwagi na gabaryty i wagę paczek z meblami, prosimy o zorganizowanie odbioru przesyłki.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z numerem telefonu 668465177 lub biuro@allbitra.pl



CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

Czas podawany na karcie towaru podawany jest w dniach roboczych.

Uzależniony od aktualnych stanów magazynowych (np. wybranego koloru) i wynosi od 10 do 20
dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem soboty niedzieli oraz świąt). W ofercie
znajdują się wyroby, które ze względu na specyfikę cyklu produkcji mają wydłużony czas realizacji
lub są wykonywane pod zamówienie np: meble tapicerowane ,  czas realizacji  od 10 do 25 dni
roboczych ( nie dotyczy mebli tapicerowanych skórzanych na które czas realizacji wynosi od 25 do
40 dni roboczych ). Termin realizacji z różnych niezależnych od sprzedawcy przyczyn może zostać
wydłużony, klient zostanie o tym poinformowany. Jeżeli klient nie akceptuje wydłużonego czasu
realizacji może zrezygnować z zamówienia.

Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika który jest podany poniżej.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej – czas dostawy maksymalnie 3-7 dni
robocze

 
Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


