Условия за доставка на онлайн магазин
www.unipharma.org/shop
І. Доставка
•
•
•
•

Доставкa се извършва само на територията на България чрез куриерска фирма Еконт
Експрес.
Клиентът може да избере дали доставката да бъде извършена до посочен от него адрес
или до офис на Еконт от вградения офис селектор на Еконт за съответния град.
Клиентът няма право да избере с коя фирма да му бъде доставена поръчката.
След направа на поръчката, до 2 работни дни ще получите обаждане от наш служител
на посочения от вас телефонен номер, за да потвърдите поръчката. В случай, че не
можем да ви открием няколко поредни пъти, поръчката се анулира.

II. Срок на доставката
•
•
•

Направената поръчка ще бъде доставена в срок от 1 до 5 работни дни в зависимост от
населеното място.
Доставка до адрес се извършва само в работни дни, а до офис на Еконт според
работното време на избрания офис.
Поръчки направени в събота и неделя или официални неработни дни се обработват в
понеделник или първия възможен работен ден.

III. Цени на доставката
•
•
•
•
•

Всички цени са в български левa с включен ДДС.
Цената на доставка се изчислява по време на поръчка чрез калкулатора на сайта и се
заплаща от клиента.
Цената на доставка за продукти на/над стойност 50 лв. (с ДДС ) е безплатна.
При доставка с наложен платеж, дължимата сума за стойността на поръчката и
куриерската услуга се заплаща в брой на куриера срещу товарителница с опис.
Унифарма има правото да променя обявените цени по всяко време без да дължи
предварително уведомление на потребителите си.

IV. Възможни проблеми
•
•

При посочени грешен или неверен адрес и/или телефон при заявяване на поръчката на
сайта, Унифарма няма задължение да изпълни поръчката.
В случай, че Унифарма не може да изпълни поръчката на Потребителя поради липса на
поръчаните стоки, се задължава да уведоми Потребителя и да му ги изпрати възможно
най-скоро при негово съгласие.

