Załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego PSS „Społem” w Białymstoku ZASADY DOSTAWY
1. W ramach dostaw kurierskich transportem własnym PSS Społem Białystok, na terenie
Białegostoku i wybranych miejscowości ościennych wymienionych w niniejszym
załączniku,

realizowane będą zamówienia o minimalnej wartości 75zł brutto, z

płatnością wyłącznie przy odbiorze zakupów, dowolną formą tj.: gotówką, kartą
płatniczą, Blik, kartą podarunkową lub pracowniczą PSS Społem Białystok, bonami
towarowymi PSS Społem Białystok lub bonami Sodexo.
2. W trakcie płatności za zakupy dokonane w e-sklepie nie ma możliwości drukowania ebonów oraz ich realizacji.
3. Umieszczenie przez Klienta numeru Karty Klienta „Społem”, podczas składania
Zamówienia, skutkuje naliczeniem punktów na indywidualnym koncie Klienta za
dokonane zakupy, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego
„Społem znaczy razem PSS Społem w Białymstoku”. Nie ma możliwości naliczenia
punktów w programie lojalnościowym w trakcie płatności.
4. Koszt pakowania i dostawy zakupów o wartości 75,00zł - 299,99zł brutto w granicach
administracyjnych miasta Białystok wynosi 19,99zł brutto.
5. Koszt pakowania i dostawy zakupów o wartości 75,00zł - 299,99zł brutto, poza granice
administracyjne miasta Białystok, wyłącznie do wybranych miejscowości ościennych
takich jak: Grabówka, Zaścianki, Kleosin, Księżyno i Ignatki, Wasilków, Sobolewo,
Sowlany, Osowicze, Izabelin, Olmonty, Klepacze, Krupniki, Porosły, Halickie,
Stanisławowo, Kuriany, Sienkiewicze, Hryniewicze, Sikorszczyzna, Śródlesie, Łyski ,
Solniczki wynosi 29,99zł brutto.
6. Koszt pakowania i dostaw zakupów o wartości 300,00zł brutto i powyżej, na terenie
Białegostoku oraz poza granice administracyjne miasta Białystok, wyłącznie do
wybranych miejscowości ościennych takich jak : Grabówka, Zaścianki, Kleosin, Księżyno
i Ignatki, Wasilków, Sobolewo, Sowlany, Osowicze, Izabelin, Olmonty, Klepacze,
Krupniki, Porosły, Halickie, Stanisławowo, Kuriany, Sienkiewicze, Hryniewicze,
Sikorszczyzna, Śródlesie, Łyski , Solniczki wynosi 0,00zł brutto.
7. Koszt pakowania zakupów o wartości 75,00zł - 299,99zł brutto przy wyborze opcji
odbioru osobistego w sklepie Opałek wynosi 5,00zł brutto.

8. Koszt pakowania zakupów o wartości 300,00zł brutto i powyżej przy wyborze opcji
odbioru osobistego w sklepie Opałek wynosi 0,00 zł brutto.
9. Dla zamówień złożonych w dni robocze do godziny 12.00 dostawa może nastąpić w
godzinach 13.00-15.00, 16.00- 19.00 w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu
roboczym w godzinach: 10.00- 12.00, 13.00-15.00, 16.00- 19.00, a jeśli kolejnym dniem
jest sobota - w godzinach 9.00- 14.00.
10. Dla zamówień złożonych po godzinie 12.00 w dni robocze oraz w niedziele i dni
świąteczne,

dostawa może nastąpić w kolejnym (najbliższym) dniu roboczym w

godzinach 10.00- 12.00, 13.00-15.00, 16.00- 19.00, jeśli kolejnym dniem jest sobota w godzinach 9.00- 14.00.
11. Dla zamówień złożonych w sobotę do godziny 8.00 dostawa może nastąpić w dniu
złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym w godzinach: 10.00- 12.00, 13.0015.00, 16.00- 19.00.
12. Dla zamówień złożonych w sobotę po godzinie 8.00 dostawa może nastąpić w kolejnym
dniu roboczym w godzinach: 10.00- 12.00, 13.00-15.00, 16.00- 19.00.
13. Zamówienia przekraczające łączną wagę 30 kg nie będą wnoszone przez kuriera
powyżej 1 piętra. W przypadku zamówienia towarów o łącznej wadze przekraczającej
30 kg (np. dwie zgrzewki napojów 1,5 l w pet oraz 10 kg dodatkowych zakupów), z
dostawą na piętro 2 lub wyższe, Kupujący ma obowiązek odebrać część zakupów
powyżej 30 kg we własnym zakresie z auta kuriera.

