
           Podmienky zásielkového predaja tovaru

1) Tovar sa zasiela len registrovaným členom (bez ohľadu na krajinu registrácie).

2) Tovar je možné objednávať - e-mailom na adrese objednavky@drnona.eu
                                                  - faxom na čísle        +421 556 221 523
                                                   - telefonicky na čísle +421 556 251 610
           
3) Tovar vysielame v spolupráci so spoločnosťou DPD (Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.)

Máte dve možnosti spôsobu platby:

a) Tovar bude platený pri dodaní (dobierka).
b) Tovar bude platený vopred na bankový účet:

4005146111/7500 (ČSOB) pre EUR

Tovar posielame najskôr druhý deň po dohodnutí objednávky!!!

!!Dôležité!! Peniaze na účet vkladajte až po odsúhlasení celkovej sumy objednávky 
pracovníkom kancelárie D.N.I.-EU. 
Ušetríte problémy Sebe i nám.

4) Objednávka sa považuje za záväznú, pokiaľ ju klient nezruší pred odoslaním.

5) Po dvakrát neprevzatej zásielke má spoločnosť právo nerealizovať ďalšie objednávky tohto 
klienta. 

6) Registrácia nákupu do databázovej siete a vyhotovenie účtovného dokladu bude realizované
až po úhrade ceny tovaru.

7) K cene tovaru sa pripočíta  poštovné a balné vo výške 5 €. Keď objednáte tovar v objeme 250 
bodov a viac, budete mať poštovné a balné ZDARMA.

8) Cena zaslania tovaru na dobierku je 2,5 € (pri objednávke do 650 €) alebo 9,5 € (pri 
objednávke od 651,- €  do 1650,-€). Objednávky nad 1650,-€ na dobierku neposielame!

D.N.I.-EU, s.r.o. - Košice
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