INFORMACE PRO KLIENTY A NOVÁČKY NA AUKRU. AUKCE, SHOP, VELETRH.
Vypořádání obchodu, bankovní účet, zahraničí.

Platnost od 1.3.2017

PLATBA PŘEDEM NA BANKOVNÍ ÚČET:
Platba na účet do 20 dnů od prvního nákupu (pokud není uvedeno jinak). Po úhradě přidávám kladný komentář.
CELKOVÁ CENA = součet konečných cen vydražených položek + jedno nejvyšší poštovné (pokud není uvedeno v aukci jinak).

Číslo bankovního účtu: 2901157813 / 2010

FIO banka

Variabilní symbol: číslo jedné vyhrané aukce nebo číslo, které dostanete ode mne ve vyúčtování.
Do zpráva pro příjemce dejte: Vaše příjmení a uživatelské jméno z Aukra.
POŠTOVNÍ DOBÍRKA (platíte poště při převzetí) : Po úhradě přidávám kladný komentář.
PO UKONČENÍ AUKCE PROSÍM O OKAMŽITÉ ZASLÁNÍ ZPRÁVY S POŽADAVKEM NA POŠTOVNÍ DOBÍRKU.
CELKOVOU CENU dobírky Vám zašlu po Vaší žádosti o dobírku. Balíky je lepší hradit převodem na účet, dobírka je nyní drahá.
Příklad ceny: Jedna tenká kniha – 90 Kč, Balík do ruky 4 knihy váha 2,5 kg – 180 Kč.
KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ:
Konečné vyúčtování zasílám z Aukra do 24 hodin po ukončení aukce. S platbou je dobré počkat až dostanete toto konečné vyúčtování.
ZAHRANIČÍ SLOVENSKO - konečné vyúčtování zasílám do 48 hodin po ukončení aukce.
Vydražené knihy nebo jiné předměty odesílám ihned po připsání jejich úhrady na můj účet.
ZMĚNA ADRESY VÝHERCE (zasílat výhru na jinou adresu než je uvedená na Aukru):
Pokud je změna adresy, je nutné před ukončením aukce si ji změnit také na Aukru. V nastavení na Aukru je možnost druhé adresy pro zasílání.

Zasílám SLOVENSKO, POLSKO, EU. I am communicating only in Czech language !!!
Poštovné a balné SLOVENSKO, POLSKO: Váha do 0,25 kg - 135 Kč, do 0,5 kg - 170 Kč, nad 0,5 kg–20 kg - 270 Kč, od 20 kg-30 kg – 520 Kč.

Platba ze zahraničí SLOVENSKO pouze bankovním převodem FIO banka.
Čísla účtu IBAN a BIC-SWIFT kód zašlu ve vyúčtování.
Platba v dopise již není možná – nový zákon o evidenci tržeb EET.
NOVÁČCI NA AUKRU jsou v mých aukcích vítáni. PŘÍHOZY NERUŠÍM !!!
OSOBNÍ ODBĚR je možný ve výjimečných případech po předchozí domluvě a platbě předem na účet.
Klienti, kteří úspěšně dokončí obchod, jsou o každé další aukci nebo veletrhu ode mne informování.
Děkuji všem klientům i nováčkům za účast v této aukci nebo veletrhu.
m

Uživatel Aukra afolt

