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ΝΙΠΤΗΡΑΣ ROCA
VICTORIA
Κωδ. προϊόντος: ART 01996

Ημερομηνία δημιουργίας: 19/09/2019

Τιμή Προϊόντος
Κατόπιν Συννενόησης

Νιπτήρας Roca Victoria σε λευκό
χρώμα
Διατίθεται σε διαστάσεις:
• 52x41
• 56x46
• 65x51
Προαιρετικά:

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 Έτη

Κολώνα λευκή ψηλή Roca Victoria
Κολώνα λευκή μισή Roca Victoria

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

4 Εργάσιμες Ημέρες
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Συχνές Ερωτήσεις
01. Το προϊόν
παραδίδεται όπου
ζητηθεί;
Ναι. Οι παραγγελίες σας
μπορούν να παραδοθούν
σε οποιοδήποτε μέρος της
Ελλάδος και του
εξωτερικού, αρκεί να
υπάρχει ομαλή οδική
πρόσβαση.

02. Πως διασφαλίζομαι
για την σωστή
αποστολή των
προϊόντων μετά την
εξόφληση;
Το έντυπο παραγγελίας
καθώς επίσης και το
αποδεικτικό κατάθεσης,
αποδεικνύουν τα
προϊόντα και το κόστος
της εκάστοτε συναλλαγής
και κατοχυρώνουν νομικά
τον πελάτη μας.

03. Τι διαθεσιμότητα και
χρόνο παράδοσης έχουν
τα προϊόντα σας;
Τα τυποποιημένα
προϊόντα είναι άμεσα
διαθέσιμα και
παραδίδονται συνήθως
μετά από 3 έως 4
εργάσιμες ημέρες. Τα
προϊόντα που
προσαρμόζονται με βάση
τις ανάγκες σας,
παραδίδονται κατόπιν
συμφωνίας.
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04. Γιατί η τιμή δεν
περιλαμβάνει ΦΠΑ;
Διότι το ποσό του ΦΠΑ
που αποδίδεται στο
κράτος, είναι διαφορετικό
ανάλογα με το
φορολογικό καθεστώς της
περιοχής στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.

05. Η τιμή περιλαμβάνει
τα έξοδα μεταφοράς;
Όχι. Λόγω της
ποικιλότητας των
προϊόντων μας (όγκου,
βάρους, ευαισθησίας) και
λόγω δυσκολίας
πρόσβασης σε μερικές
περιοχές (νησιά κ.α.), δεν
μπορεί να προκαθοριστεί
το κόστος των
μεταφορικών. Παρόλα
αυτά, κρατάμε αυτά τα
έξοδα σε χαμηλά επίπεδα
και για μερικά από τα
προϊόντα μας έχουμε
πετύχει την δωρεάν
παράδοσή τους εντός
Αττικής.

07. Πως μπορώ να παραγγείλω;
Μπορείτε να επισκευθείτε το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην
διεύθυνση www.artion-home.gr
Εναλλακτικά, μπορείτε να έρθετε σε
επαφή μαζί μας στα ακόλουθα
στοιχεία:
Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 24550
info@artion-home.gr

08. Πώς γίνεται η πληρωμή της
παραγγελίας;
Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται για δική σας οικονομία - μόνο μέσω
τραπεζικής κατάθεσης στους
παρακάτω λογαριασμούς.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος
εξόφλησης επιβαρύνει την τελική τιμή
των προϊόντων.

Alpha Τράπεζα
014650002002001248
IBAN:GR9301406500650002002001248

06. Η τιμή περιλαμβάνει
τυχόν έξοδα
τοποθέτησης;
Όχι. Η δυσκολία, ο
χρόνος, ο όγκος κ.α. είναι
στοιχεία που καθορίζουν
το κόστος τοποθέτησης.
Για αυτόν ακριβώς τον
λόγο, τα προϊόντα μας δεν
συμπεριλαμβάνουν αυτό
το κόστος.
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