OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ – dokument
2019_2_B2C
Data utworzenia – 02.04.2019
Firma SKÓRSKA BHP z siedzibą przy ul. Wojciechowska 7/111, 20-704 Lublin realizuje złożone
zamówienia na następujących warunkach:
Minimalna kwota zamówienia:
Minimalna kwota zamówienia wynosi 100,00 zł z VAT. Zamówień poniżej tej kwoty nie będziemy
realizować z uwagi na koszty fakturowania i pakowania.
Progi rabatowe:
Na złożone zamówienia jest możliwość udzielenia rabatu w zależności od kwoty złożonego zamówienia.
Jeśli zamówienie jest złożone w oparciu o uprzednio przygotowaną przez naszą Firmę ofertę handlową, a nie
obejmuje ono całości oferty, to rabaty stosuje się w odniesieniu do rzeczywistej wysokości złożonego
zamówienia. Rabaty są oferowane w następującej wysokości:

•
•
•
•

od 200,00 zł z VAT – 1 %
od 400,00 zł z VAT – 2 %
od 700,00 zł z VAT – 3 % + dostawa gratis
od 1000,00 zł z VAT – 4% + dostawa gratis

Produkty wyłączone z rabatowania:
Produktami wyłączonymi z rabatowania są defibrylatory i ich akcesoria.
Warunki i koszty dostawy:
Dostawa jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich (tj. DPD, UPS, DHL).
Koszty dostawy wynoszą:
• kurier DPD przy przedpłacie dla zamówień na kwotę do 700,00 zł z VAT – 14,30 zł z VAT; dla
zamówień na kwotę powyżej 700,00 zł z VAT – 0;
• kurier DHL przy pobraniu dla zamówień na kwotę do 700,00 zł z VAT – 30,00 zł z VAT; dla
zamówień na kwotę powyżej 700,00 zł z VAT – 0;
• kurier UPS przy pobraniu dla zamówień na kwotę do 700,00 zł z VAT – 40,00 zł z VAT; dla
zamówień na kwotę powyżej 700,00 zł z VAT – 0.
Zamówienia płatne przelewem terminowym dostarczane są na warunkach kuriera DPD.
Warunki płatności:
Złożone zamówienia realizujemy w oparciu o następujące warunki płatności:
• przedpłata na konto w oparciu o zamówienie na sklepie internetowym
https://sprzet-ratownictwa-medycznego.com.pl lub w oparciu o pro formę
• dostawa za pobraniem – płatność u kuriera UPS lub DHL
O płatność terminową przelewem po dostawie mogą się ubiegać następujący płatnicy:
• Państwowa Straż Pożarna
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Urzędy Gmin
• Szkoły
• Uniwersytety
Gwarancja i przydatność do użytku
Na oferowany sprzęt medyczny udzielamy gwarancji producenta.
Terminy przydatności opatrunków są podane na opakowaniach opatrunków.
Towary wyłączone ze sprzedaży
Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym sprzedaży produktów wprowadzonych do obrotu jako
produkty farmaceutyczne nie prowadzimy sprzedaży takich produktów. Są to między innymi:
•

•
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