Koszty wysyłki
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pomocą firmy
kurierskiej SIÓDEMKA lub PEKAES S.A.
2. Podane poniżej koszty wysyłki dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski.
3. Wysyłka zagraniczna może zostać zrealizowana po wcześniejszym uzgodnieniu
możliwości i kosztów wysyłki z działem handlowym.
4. Koszty wysyłki paczek zależą od ich masy oraz sposobu płatności:
Przy płatności przelewem lub kartą płatniczą:
paczki o masie do 30 kg

koszt brutto 14,99 zł

paczki o masie w przedziale od 30,1 kg do 49,9 kg

koszt brutto 36,00 zł

paczki o masie powyżej 50 kg

koszt brutto 80,00 zł

Przy płatności pobraniowej (płatność u kuriera w chwili dostarczenia paczki),
doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł brutto dla paczek o wartości do
5000 zł. Paczki o wyższej wartości nie są wysyłane za pobraniem.
5. Zamówienia o wartości powyżej 5000 zł wysyłane są na nasz koszt.
6. Zamawiane łącznie z maszynami akcesoria czy materiały eksploatacyjne: oleje, filtry,
noża zapasowe pakowane są łącznie z maszyną nie powodując zwiększenia kosztów
wysyłki.
7. Materiały i akcesoria wysyłane bez maszyn, pakowane są w zbiorcze opakowanie,
którego koszt wysyłki zależy od łącznej masy zamówienia.

Płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez Nabywcę w następujący sposób:
a. Gotówką do rąk przewoźnika w chwili odbioru towaru (wysyłka za pobraniem).
Ten sposób płatności powoduje doliczenie do kosztów wysyłki kwoty 10 zł brutto.
Za pobraniem wysyłane są przesyłki o łącznej wartości do 5000 zł brutto.
b. Przelewem na rachunek Hortmasz Sp. z o.o. przed wysłaniem towaru. Po
złożeniu zamówienia zostaje wysłane, na podany przez Nabywcę adres e-mail
potwierdzenie na którym jest podany: nr zamówienia, nazwa oraz nr konta
bankowego. Na przelewie należy podać nr zamówienia. Wysyłka zostanie
zrealizowana po wpływie środków na konto.
c. Kartą płatniczą lub przez przelew z banku przy wykorzystaniu systemu
Platnosci.pl PayU S.A.

Karta płatnicza – po wysłaniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę
Platnosci.pl PayU S.A., gdzie w bezpiecznym połączeniu wypełniacie Państwo
formularz wprowadzając dane z karty kredytowej. Informacje dotyczące karty
kredytowej przesyłane są bezpośrednio miedzy Kupującym a Centrum Autoryzacji
Transakcji Platnosci.pl PayU S.A.
Przelew z banku - po wysłaniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę
wybranego banku w celu dokonania płatności. Tytuł przelewu oraz kwota są istotnymi
elementami poprawnego zaksięgowania transakcji, proszę ich nie zmieniać. Przelew
należy wykonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

