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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα 3 διαφορετικούς τρόπους παραλαβής της παραγγελίας σας .

Αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς Courier
Οι αποστολές γίνονται με Ελληνική courier για όλες τις παραγγελίες σας, σε όλα τα είδη με απόθεμα αποθήκης. Η minimum χρέωση μεταφοράς
είναι 2.60 € και αφορά βάρος ή όγκο 2 κιλών. Η αξία της παραγγελίας καταβάλεται κατα την παραλαβή του δέματος
Ο χρόνος παράδοσης είναι από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.
Για όλες τις παραγγελίες σας , σε ειδη με την ένδειξη ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ, καθώς και όσα εμπορεύματα δεν εχουν απόθεμα αποθήκης, θα έρθουμε σε
άμεση τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να ρυθμίσουμε μαζί την παραγγελίας σας. Σε περίπτωση όσων θέλουν να καταθεσουν την αξία της
παραγγελίας σας, με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό, τότε το κόστος αποστολής μειώνεται κατα 2.80 € που είναι το τα έξοδα
αντικαταβολής.
'Η παραγγελία σας αποστέλλεται στη διεύθυνση που μας υποδείξατε κατά την παραγγελία σας και παραδίδεται στην πόρτα σας.

Πίνακας χρεώσεων αποστολών από Ελλάδα , ταχυμεταφοράς για όλη την Ελλάδα
minimum ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
κιλά βάρος ή ογκος )

(2

Μεταφορικά για βάρος έως 2 κιλά

5,40 €

2,60 €

Εξοδα αντικαταβολής

Για κάθε επιπλέον κιλό χρέωση

Για επίδοση Σαββάτου επιπλέον

2,80 €

1,10 €

3,80 €

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 'Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ
Παραγγελίες με υλικά μακέτας αξίας άνω των 100 €, τα έξοδα μεταφοράς είναι ΔΩΡΕΑΝ .
Παραγγελίες που κατασκευάζονται για λογαριασμό του πελάτη προκαταβάλλονται.
Παραγγελίες με αξία ειδών από 10 € και κάτω, χρεώνονται με έξοδα συσκευασίας 2 €.
Ολες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Διεθνώς όλες οι μεταφορικές ή courier , εκτός από το βάρος υπολογίζουν και τον όγκο.
Πολλαπλασιάζουν λοιπόν σε cm, το πλάτος επί το μήκος επί το ύψος του κιβωτίου και
διαιρούν με το 5000. Το μαθηματικό αποτέλεσμα που βγαίνει είναι σε κιλά. Εάν λοιπόν
εμείς έχουμε ένα κιβώτιο το οποίο έχει βάρος 5 κιλά και η ογκομέτριση το βγάζει 8, τότε
η χρέωση γίνεται στα 8 κιλά και όχι στα 5.
ΠΧ :
50cmΧ30cmΧ40cm=60000/5000=Χρέωση 12 κιλά ασχέτως, εαν το κιβώτιο ζυγίζει 2 κιλά
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Αποστολή με συμβατική μεταφορική εταιρία (φορτηγά ).
Κατόπιν συνεννοήσεως μπορούμε να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που αγοράσατε με μία συμβατική μεταφορική εταιρία.
Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Τα μεταφορικά σε αυτήν την περίπτωση τα
πληρώνετε εσεις στην μεταφορική. Το ποσόν για κάθε δέμα ανάλογα με τον όγκο του δέματος. Με αυτόν τον τρόπο αποστολής, δεν γίνεται δεκτή η
αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό σε μια από τις συμβεβλημένες τράπεζες.
Μεταφορικά δεν χρεώνονται αλλά πληρώνονται από εσάς κατά την παραλαβή του από την μεταφορική εταιρεία.

Παραλαβή από τις εγκαταστάσεις μας.
Εάν δεν επιθυμείτε την επιβάρυνση των εξόδων αποστολής μπορείτε να έρθετε εσείς και να παραλάβετε από τις εγκαταστάσεις μας τα προϊόντα που
έχετε παραγγείλει.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους και τις τιμές αποστολής ανάλογα με τις ισχύουσες τιμές των μεταφορικών
εταιρειών και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συνεχής μας προσπάθεια είναι να επιτύχουμε για λογαριασμό των πελατών μας την καλλίτερη
,ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη λύση στις μεταφορές μας.

Ενημέρωση αποστολής παραγγελίας σας
Με την αποστολή της παραγγελίας σας παραλαμβάνετε ένα μήνυμα αυτόματα ότι η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί εφ όσον η παραγγελία έγινε
μέσω e-shop . Επίσης παραλαμβάνετε και ένα δεύτερο mail με τον κωδικό αποστολής, την αξία αντικαταβολής καθώς και ένα τηλέφωνο για την
ΔΩΡΕΑΝ επικοινωνίας με την εταιρία courier.

Τρόποι πληρωμής
Το www.maketa-trains.gr σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις αγορές σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους σας εξυπηρετεί.

Αντικαταβολή : η παραγγελία σας έρχεται με courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο κατά την παραλαβή.
Κατάθεση σε λογαριασμό της επιχείρησής μας.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΙΒΑΝ:
GR3901722410005241040974445

5241-040974-445

BIC ( Bank Identifier Code )

PIRBGRAA

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 0030.25210.45501 .Η εταιρία μας διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τους τρόπους πληρωμής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

