Drodzy Klienci MyEcoBrush!
Mamy nadzieję, że zakupy w naszym e-sklepie będą dla Państwa prawdziwą przyjemnością oraz czymś więcej niż tylko
zakupem. Wierzymy w to, że to ważny krok w kierunku czystości naszej planety. W związku z tym poniżej
przedstawiamy podstawowe informacje o warunkach i kosztach dostawy naszych ekologicznych produktów.
Wszystkie zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany w zamówieniu przy współpracy z partnerami
takimi jak: Poczta Polska, Inpost dla opcji „paczkomat” lub firmę kurierską DPD.
90% naszych produktów dostarczamy maksymalnie w 7 dni od daty zaksięgowania środków jednak zastrzegamy, że
maksymalny termin na doręczenie przesyłki to 21 dni roboczych na terenie Polski.
Cennik dostaw MyEcoBrush.pl został tak przygotowany, by maksymalnie optymalizować twoje koszty wysyłki i został
uzależniony od ilości zamówionych produktów.
Pamiętaj, u Nas nic nie jest obowiązkowe! Jeśli będzie trzeba to 1 sztukę również dla Ciebie możemy wysłać kurierem!
Ta decyzja należy wyłącznie do Ciebie!

Warianty dostaw w sklepie MyEcoBrush:
Wariant A: zamówienie szczoteczek w ilości od 1 do max 5 sztuk, to koszt dostawy jest równy 4,99 pln
brutto (list Poczta Polska)
Wariant B: zamówienie szczoteczek w ilości od 6 do max 12 sztuk, to koszt dostawy jest równy 9,99 pln
brutto (paczka Poczta Polska)
Wariant C: zamówienie szczoteczek w ilości powyżej 12 sztuk, to koszt dostawy jest równy 14,99 pln brutto
(kurier DPD)
Wariant D: zamówienie innego produktu niż szczoteczka (kubek, itp…), to koszt dostawy jest równy 14,99
pln brutto (kurier DPD) UWAGA: w tym wariancie możesz zamówić nieograniczoną ilość produktów typu
szczoteczka, w tej samej cenie dostawy!
Wariant F: przy wyborze opcji „paczkomat” koszt wysyłki bez względu na ilość zamówionych szczoteczek i
innych produktów jest równy 11,49 pln brutto (Inpost)
Zamówienia Abonamentowe: w tym wariancie oferujemy 1 przesyłkę GRATIS (płacisz tylko za 3 dostawy
określone na podstawie algorytmu ilości zamawianych szczoteczek)
Zamówienia Family Pack: w tym wariancie proponujemy cenę jak dla wariantu A za 1 szt. Family Pack-u
Uwaga!: przykro nam, ale nie dajemy możliwości odbioru osobistego oraz nie wysyłamy przesyłek za
pobraniem!

Dane do przelewów gotówkowych:
BE Eco Aleksandra Flejszar
Ul. Przechodnia 19f 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Numer konta: 50 1140 2004 0000 3302 7751 4764
Wszystkie przesyłki, bez względu na sposób płatności wysyłamy dopiero po zaksięgowaniu płatności.

