Polandia
§ 1. Składanie zamówień
Zamówienia powinny być konstruowane w oparciu o opakowanie zbiorcze 6 lub 12 butelek. Przy zamówieniach powyżej 500 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Przy zamówieniach na terenie Gdańska, ceny
dostawy potwierdzamy indywidualnie. Zamówienia składane za pośrednictwem naszej witryny będą potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin. Czas realizacji zamówień nie powinien
przekroczyć 72 godzin na terenie Gdańska i 80 godziny na terenie kraju liczone od momentu wpłynięcia
zamówienia. Niezbędne jest pozostawienie danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon
kontaktowy i adres mailowy
Złożenie zamówienia przez Nabywcę przy podanych danych osobowych lub firmy (wraz z nr NIP) jest
równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
§ 2. Strony transakcji
Klientami naszego sklepu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Sprzedawcą oraz właścicielem sklepu
jest Polandia. sp. z o.o. ul. Gospody 2 c, 80-344 Gdańsk, tel.058-557 70 80, tel/fax 058 557 99 49, NIP
584-24-80-084, REGON 192829910, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,KRS 0000155763, Kapitał zakładowy 50 000,00zł
§ 3. Oferta sklepu
Ceny na naszej witrynie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. W momencie składania
zamówienia pewne produkty mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo możliwie
szybko poinformowani.
§ 4. Formy płatności
Gotówką przy odbiorze towaru. Przelewem na podstawie faktury VAT przesłanej faksem lub pocztą Nabywcy. Inne warunki płatności niż uwzględnione powyżej wymagają odrębnych ustaleń.
§ 5. Czas realizacji
Czas realizacji dostawy wynosi 2-3 dni i liczony jest od momentu wpływu pieniędzy na konto
§ 6. Odbiór towaru
Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności
pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji" lub prosimy nie przyjmować przesyłki jednocześnie
zamieszczając adnotację na liście przewozowym o uszkodzeniach i zgłoszenie jej telefonicznie lub mailem w
dniu dostawy.
Klient również może odebrać towar w siedzibie spółki Polandia w Gdańsku przy ul. Gospody 2 C w godzinach 10.00- 16.00
§ 7. Odpowiedzialność
Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców i nie
posiadają wad. Wszystkie wina są przechowywane oraz transportowane w odpowiednich warunkach. W
przypadku natrafienia na uszkodzone wino, kupującemu przysługuje prawo do wymiany. Każdorazowo, w
takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszą spółką.
§ 8. Postanowienia końcowe
Spółka Polandia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku
niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych
przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni
roboczych, zostanie ono anulowane
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin

