UWAGA!

"Koszty wysyłki" w aukcjach są przedstawione - zapoznaj się z nimi nim będziesz licytować, zwłaszcza
gdy chcesz kupić więcej niż 1 sztukę!!!

Przeciwdziałając nieuczciwej konkurencji - na zasadzie, że jako konkurencja kupisz tanio i później
odsprzedasz po wyższej cenie (dodatkowo zyskując w rozliczeniach kosztów wydanych na cel
charytatywny - w przypadku firm) "koszt wysyłki" niektórych przedmiotów jest wyceniany jednostkowo
(lecz wysyłka jest zbiorcza).

Z reguły zatem, przy zakupie u mnie czegokolwiek w ilości większej niż 1 sztuka pakuję w jedną paczkę a
koszt wysyłek wszystkich pozostałych jest wpłacany na cel charytatywny - czyli można:
1.) "koszt wysyłki" 1 szt. opłacić normalnie (bym miał w wykazie "opłacone") a za resztę "koszty wysyłki"
wpłacić od razu na WOŚP (w opcji "dodatkowa wpłata") lub
2.) normalnie opłacić koszt wysyłki każdego przedmiotu a ja i tak wszystkie pieniądze za te wysyłki
później wypłacam i wpłacam bezpośrednio na cel charytatywny.

W pierwszym przypadku należy mnie dodatkowo poinformować o tym bym nie czekał z wysyłką na jej
opłacenie (a sprawdził "dodatkową kwotę"). w drugim przypadku nie ma takiej konieczności bo otrzymuję
z WOŚP info że mogę wysyłać a później sam wypłacam z konta wszystkie pieniążki wpłacone jako "koszt
wysyłki" i wpłacam na odpowiednie konto.

UWAGA!
Jeśli planujesz kolejne licytacje u mnie i chcesz bym wstrzymał się z wysyłką to wyślij do mnie MAIL z
taką informacją.

UWAGA!

Na wszelkie opłaty, zarówno za zakupiony przedmiot jak i za wysyłkę, czekam 28 dni od zakończenia
licytacji.
Przedmioty, których wysyłki są nieopłacone nie będą wysyłane.

Wysyłki są realizowane w ciągu 21 dni od uregulowania wszystkich należności (liczy się od dnia
otrzymania potwierdzenia od allegro).

UWAGA!
Złożenie oferty zakupu oznacza akceptację powyższych warunków!

ps. Jeśli masz pytania/sugestie/uwagi/propozycje czy odstępstwa od powyższego to napisz do mnie maila
PRZED licytacją - jestem człowiekiem i można się ze mną dogadać ALE mi nie narzucając swoich "widzi
mi się". etc

