ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
Αττική (Εκτος νησιών): Ζώνες 1 -4
Παραλαβή από κατάστημα: Δωρεάν.
Εως 2 Kgr --> 3,00 €
Courier:
Κάθε επιπλέον Kgr ~> 1,00 €
Κόστος αντικαταβολής ~> 2,50 €
0 εώς 1 Kgr --> 3,50 €
ΕΛΤΑ:
Παράδοση με
μεταφορικά μέσα της
εταιρείας μας:

Μεταφορική (Αφορά
τις ζώνες 3 & 4 και
κατά περίπτωση):

Κάθε επιπλέον Kgr --> 0,70 €
Κόστος αντικαταβολής --> 1,50 €
Ζώνη 1 ~> 3,00 € Για παραγγελίες εώς 29,99 €. Από 30,00 € και επάνω δωρεάν. Ζώνη 2 -> 6,50 € Για παραγγελίες εώς 79,99 €. Από 80,00 € και επάνω δωρεάν. Ζώνη 3 --> 8,00 €
Για παραγγελίες εώς 99,99 €. Από 100,00 € και επάνω δωρεάν. Ζώνη 4 --> 12,00 € Για
παραγγελίες εώς 149,99 €. Από 150,00 € και επάνω δωρεάν
Δεν υποστηρίζεται η αντικαταβολή.
Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας ή πληρωμή μέσω του
ηλεκτρονικού μας καταστήματος με κάρτα (Μόνο το ποσό της παραγγελίας).
Κόστος: Ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των αντικειμένων. Το κόστος των μεταφορικών
επιβαρύνει τον πελάτη και πληρώνετε στην μεταφορική μόλις παραδοθεί η παραγγελία.

Νησιώτικη Ελλάδα: Ζώνη 5
Για παραγγελίες πάνω από 350,00 € δωρεάν (Εκτός συγκεκριμένων προϊόντων)
Εως 2 Kgr --> 3,50 €
Courier:
Κάθε επιπλέον Kgr ~> 1,50 €
Κόστος αντικαταβολής ~> 2,50 €
0 εώς 1 Kgr --> 3,50 €
ΕΛΤΑ:

Κάθε επιπλέον Kgr --> 0,70 €
Κόστος αντικαταβολής --> 1,50 €
Δεν υποστηρίζεται η αντικαταβολή.
Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας ή πληρωμή μέσω του

Μεταφορική:

ηλεκτρονικού μας καταστήματος με κάρτα (Μόνο το ποσό της παραγγελίας).
Κόστος: Ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των αντικειμένων. Το κόστος των μεταφορικών
επιβαρύνει τον πελάτη και πληρώνετε στην μεταφορική μόλις παραδοθεί η παραγγελία.

Χερσαία Ελλάδα: Ζώνη 6
Για παραγγελίες πάνω από 350,00 € δωρεάν (Εκτός συγκεκριμένων προϊόντων)
Εως 2 Kgr --> 3,50 €
Courier:
Κάθε επιπλέον Kgr ~> 1,50 €
Κόστος αντικαταβολής ~> 2,50 €
0 εώς 1 Kgr --> 3,50 €
ΕΛΤΑ:

Κάθε επιπλέον Kgr --> 0,70 €
Κόστος αντικαταβολής --> 1,50 €
Δεν υποστηρίζεται η αντικαταβολή.
Τρόπος πληρωμής: Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας ή πληρωμή μέσω του

Μεταφορική:

ηλεκτρονικού μας καταστήματος με κάρτα (Μόνο το ποσό της παραγγελίας).
Κόστος: Ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των αντικειμένων. Το κόστος των μεταφορικών
επιβαρύνει τον πελάτη και πληρώνετε στην μεταφορική μόλις παραδοθεί η παραγγελία.

