PŁATNOŚCI
Standardowymi formami płatności stosowanymi w naszej firmie są:
•
pobranie
•
przelew bankowy z odroczonym terminem płatności
•
przedpłata realizowana za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą
Sposób płatności

Uwagi

Przedpłata przelewem

Po sprawdzeniu dostępności towaru prześlemy maila zamówienie i naszym numerem konta. Paczkę z
zamówieniem wyślemy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub po zaksięgowaniu
zapłaty na naszym koncie.
Termin płatności wynika z wygenerowanej zamówienia i wynosi 7 dni od dnia jej wystawienia. W
przypadku braku innych indywidualnych ustaleń z klientem, w razie niedokonania zapłaty w tym
terminie zamówienie zostaną anulowane.

Pobranie

Płatność za pobraniem możliwa jest przy przesyłkach krajowych, zarówno dla przesyłek kurierem, jak i
pocztowych.
PayU jest bezpiecznym systemem dokonywania ekspresowych płatności on-line, który z powodzeniem i
niezawodnie działa w wielu sklepach internetowych. Dostępne są dwie opcje: ekspresowy przelew i
płatność kartą.
Z systemu PayU mogą korzystać wyłącznie klienci ART-MED z terytorium Polski, dokonujący zakupów w
złotówkach.

E-przelew PayU

Narzut dla formy płatności:
stały 0,30 PLN
procentowy 2,90 % z wartość zamówienia + koszt dostawy
Dla stałych klientów będących przedsiębiorcami oferujemy możliwość zakupu na przelew z odroczonym
terminem płatności. Warunkiem przydzielania kredytu kupieckiego jest dokonanie przynajmniej 3
zakupów w ostatnim kwartale.
Klienci rozliczający się z nami na zasadach odroczonego terminu płatności proszeni są o dostarczenie
aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy. Można to zrobić przesyłając dokumenty faksem (+48 22
114-38-41) lub mailowo na adres art_med@wp.pl
Na każdym dokumencie sprzedaży, wystawianym przez ART-MED Krzysztof Perzyna, znajduje się
właściwy bank i numer konta, na które należy przelewać należność. W Polsce jest to:
PKO Bank Polski
Departament Rozliczeń - Bankowość Elektroniczna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
50 1020 5558 1111 1036 2250 0072 (waluta PLN)

Przelew terminowy

W razie opóźnienia w zapłacie, jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek ustawowych.

Gotówka / karta
płatnicza

Przy osobistym odbiorze zamówienia w naszej siedzibie.

