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Pasūtījumu piegādāsim Jūsu norādītajā dienā un laikā!
Ja Jūs izvēlaties apmaksāt pasūtījumu ar pārskaitījumu caur banku, mēs
izsūtīsim Jums rēķinu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
Ja uz doto brīdi kāda no precēm nav pieejama noliktavā, mēs par to
paziņosim Jums uz e-pastu. Tādā gadījumā piegādes termiņi var
mainīties.

Preču piegādi veicam darba dienās
mūsu birojā Rīgā, Asītes ielā 4 — pasūtījuma veikšanas dienā, ja:
1. preces ir noliktāvā un rezervētas priekš Jums;
2. pasūtījums tika veikts līdz 10:00 no rīta;
Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā — pasūtījuma veikšanas dienā, ja:
1. pasūtījums tika veikts līdz 8:00 no rīta un apmaksas veids ir skaidra
nauda;
2. pasūtījums tika veikts un apmaksāts līdz 8:00 no rīta, ja
apmaksas veids ir pārskaitījums;
Preces piegādājam no 13:00 līdz 20:00. Kurjers Jums piezvanīs
30 minūtes pirms ierašanās.
Parējā Latvijas teritorijā — piegādāsim nākamajā darba dienā, ja:
1. pasūtījums tika veikts līdz 8:00 no rīta un apmaksas veids ir skaidra
nauda vai kredītkarte preces saņemšanas brīdī;
2. pasūtījums tika veikts un apmaksāts līdz 8:00 no rīta, ja
apmaksas veids ir pārskaitījums;
Ja pasūtījums tika veikts un apmaksāts pēc 8:00, piegāde tiks pārcelta
vienu darba dienu vēlāk.
DPD kurjerdienests Latvijas teritorijā piegādi veic tikai darba dienās līdz
12:00 rajonu centros un līdz 16:00 rajonos. Ja piegāde ir plānota dienā,
kad ir iespējama apmaksa skaidrā naudā preču saņemšanas brīdī,
kurjers ar Jums sazināsies, lai saskaņotu konkrētu laiku.
Pasūtījuma piegādes statusu varat pārbaudīt sadaļā "pasūtījuma
vēsture". Piegādes termiņu izmaiņas gadījumā, mēs obligāti par to
Jums paziņosim.

Apmaksas veidi
Pasūtījuma saņemšanas brīdī:
1. Skaidrā naudā;
Jums tiks izsniegts pirkuma čeks, pavadzīme un veiksmīgas
kredītkartes autorizācijas kvīts kopija.
Priekšapmaksa par pasūtījumu, saņemot izrakstīto rēķinu:
1. Bankas pārskaitījums;
2. hanzanet.lv;
Preces saņemšanas brīdī Jums tiks izsniegta pavadzīme un
rēķina oriģināls (ja nepieciešams).
Līzinga formēšanas gadījumā, jāapmaksā tikai pirmo iemaksu.
Ja līzings ir bez pirmās iemaksas, tad rēķins netiek sūtīts — preces
saņemšanas brīdī Jums jāparaksta tikai līzinga līgums un pases kopija.
Piegādes maksa tiks iekļauta līzinga līguma summā. Visi turpmākie
maksājumi Jums būs jāveic līzinga kompānijas bankas kontā, saskaņā ar
parakstīto līgumu.
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Preču piegādes izmaksas
Bezmaksas piegāde Rīgā un Rīgas rajonā pasūtījumiem virs Ls
500!
Pastāvīgie klienti var apmaksāt piegādi izmantojot sakrātos
bonusus (10 bonusi = 1 Ls).
Precīza piegādes maksa tiks aprēķināta pēc pasta indeksa norādīšanas,
ņemot vērā preces gabarītus, kopējo summu un saņemšanas adresi.
Katras preces piegādes izmaksas tiek uzrādītas preces apraksta lapā,
ņemot verā izvēlēto piegādes reģionu (lapas augšā labajā pusē).

Pārējie noteikumi
Smagas (virs 20 kg) un lielas sadzīves tehnikas piegāde tiek veikta līdz
mājas durvīm. Ja klients vēlas piegādi līdz savam dzīvoklim, papildus
servisa maksa ir Ls 1.00 par stāvu, ar nosacījumu, ka lielgabarīta
preces, kuras ekspeditors nevar viens pats uznest, viņam tiek sniegta
palīdzība no klienta puses. Piegāde līdz dzīvokļa durvim iespējama
tikai Rīgā!
Iebūvējamo sadzīves tehniku un citas preces, kuras uz doto brīdi nav
pieejamas noliktavā var iegādāties tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma.
Atsevišķos gadījumos mēs varam Jums pieprasīt veikt priekšapmaksu
līdz 70% apmērā no preces cenas pēc pasūtījuma telefoniskas vai
rakstiskas apstiprināšanas.
Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet mums!
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