!. Szacunek jest podstawą w moich działaniach
2. Każda aukcja trwa 14 dni
3. Rzeczy do kilograma do gabaryt A a więcej niż kilogram to gabaryt B
4.Przedmioty wystawione na =Allegro to cegiełki , kupując wspierasz moją rehabilitację
5.. Maskotki na Allegro są nowe , podarowali mi je znajomi to fanty "cegiełki ' od przyjaciół
6.W niedługim czasie zlicytuję też swoje pluszaki z dzieciństwa -używane
7.Nie wysyłam paczek , listów za granicę kraju
8.Opóźnienie , które czasem zdarzy się w wysyłce powodowane jest moim stanem zdrowia , aukcje
obsługuję sama , nie mam pomocnika , nie zawsze jestem fizycznie w stanie dojść na pocztę i wysłać
przesyłkę .
9 Przesyłki wysyłam kurierem np DPD , In Post , DHL , GLS, Pocztex a także za pośrednictwem Poczty
Polskiej
10 Gram z WOŚP , wspieram też schroniska dla zwierząt
11 Licytuje często na innych aukcjach wspierając potrzebujące pomocy dzieci czy osoby dorosłe
12. Na wpłatę za fanta oczekuje 7 dni po tym terminie fant wraca na licytację
14 Fundusze z Allegro Charytatywni przeznaczone są w całości na rehabilitację
15. Aukcje trwają 14 dni , po tym terminie je odnawiam samodzielnie
16.Zdjęcia do aukcji wykonane są telefonem komórkowym.
17. Nie mam zbyt wiele ,ale dziele się dobrem
18 zakupy na moich aukcjach zawsze wiąże umowa kupna -sprzedaży zawierana na odległość. Osoby
kupujące na moich aukcjach mają prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od
zawarcia umowy bez podania przyczyny
19. Moje aukcje to nie zakupy w sklepie tak więc nie wystawiam faktury Vat , paragonu
20. Nie prowadzę działalności gospodarczej ,aukcje to pewnego rodzaju dodatkowa forma gromadzenia
funduszy na rehabilitację.
Informacja dla nowych użytkowników : Jeśli kupujesz coś pierwszy raz , czegoś nie wiesz to napisz do
mnie na adres e-mail :
k.sowalipsko@gmail.com
Podsumowaniem regulaminu niech będzie cytaty z utworu Anny Jantar :"Tak mało trzeba nam i dużo tak
,żeby szczęśliwym być drugiemu szczacie dać ."

