1. Wzięcie udziału w aukcji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z naszymi zasadami.
2. Wpłatę za wylicytowany przedmiot na rzecz WOŚP należy dokonać niezwłocznie, maksymalnie do 7
dni od zakończenia aukcji. W przypadku braku jej potwierdzenia w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji,
zastrzegamy sobie prawo do ponownego wystawienia przedmiotu oraz dodania komentarza
NEGATYWNY i zgłoszenia nadużycia.
3. Przedłużenie terminu zapłaty jest możliwe w szczególnych sytuacjach, jednak wymaga wcześniejszego
uzgodnienia e-mailowego.
4. Każda wygrana aukcja opłacana przez system Pay-U wymaga oddzielnej wpłaty na wygenerowane z
systemu Allegro konto bankowe.
5. Koszty wysyłki obciążają KUPUJĄCEGO chyba, że na aukcji jest napisane „WYSYŁKA GRATIS” (w
przypadku odbioru osobistego bądź możliwości wysłania wylicytowanej aukcji mailowo). OPŁATĘ ZA
WYSYŁKĘ należy dokonać RAZEM Z AUKCJĄ. W przypadku większej ilości wygranych koszty
wysyłki można dokonać z ostatnią aukcją.
Uwaga! Do kosztów wysyłki wliczamy również niewielki koszt opakowania.
6. W przypadku zakupu na kilku aukcjach - prosimy o kontakt, celem ustalenia łącznych kosztów wysyłki,
następnie w Formularzu Opcji Dostawy należy wybrać opcję "inny sposób dostawy" i wpisać uzgodnioną
wcześniej z nami mailowo kwotę.
7. Wysyłka nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty w serwisie Allegro
WOŚP (prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość).
8. Wszystkie wylicytowane przedmioty wysyłamy ekonomicznym listem poleconym bądź paczką
kurierską. Odbiór osobisty jest możliwy – w siedzibie Sztabu – RCKP w Krośnie, ul. Kolejowa 1 – po
wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym.
9. Wszystkie nadpłaty za koszty wysyłki, gdyby takowe wystąpiły, skierujemy wzorem lat ubiegłych, na
konto WOŚP.
10. W razie potrzeby wysłania towaru na inny adres prosimy o informację zaraz po zakończeniu aukcji. W
korespondencji z nami należy podać:
NR AUKCJI,
NAZWA WYLICYTOWANEJ AUKCJI,
NICK
oraz DOCELOWY ADRES WYSYŁKI.
11. Jeżeli wyrażacie chęć przekazania zakupionego przedmiotu aukcji do ponownej licytacji, należy nas o
tym niezwłocznie powiadomić mailowo po dokonaniu wpłaty na specjalnie wygenerowane konto (bez

kosztów wysyłki). Niech zbiera kolejne złotówki, a w ramach podziękowania Wasz NICK znajdzie się w
opisie aukcji.
12. Podziękowanie za wspólne granie będzie zakończone naszym POZYTYWNYM komentarzem oraz
wysłaniem na Wasz adres e-mail pięknego Finałowego podziękowania. Będzie nam bardzo miło, jak się
odpłacicie również komentarzem POZYTYWNYM. Jeśli z jakichkolwiek powodów chcielibyście nam
wystawić inny komentarz, prosimy najpierw o kontakt z nami. Na pewno znajdziemy rozwiązanie
zadowalające obie strony.
13. Na aukcjach WOŚP głęboko wierzymy w uczciwość i rzetelność Kupujących, gramy RAZEM na ten
sam WSPÓLNY CEL.
14. Jeśli należysz do bardzo nielicznego grona osób, które są tu dla żartów, opuść aukcje WOŚP. To nie
jest dobre miejsce dla Ciebie.
15. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących aukcji prosimy o kontakt na adres e-mail:
sztabwospkrosno@o2.pl.

www.wosp.krosno.pl
https://www.facebook.com/wospkrosno

