
За поръчки до 60 лева - цената за доставка е 5 лева до Ваш адрес или Офис на
„СПИДИ“. За поръчки над 60 /шестдесет/ лева - доставката е безплатна. Поръчките
се изпращат само на територията на Република България и само след потвърждение от страна на
ползвателя. Всички поръчки направени до 16 часа се доставят на следващия работен ден. Всички
поръчки направени след 16 часа се доставят до 2 работни дни.

(1) Поръчките в рамките на Р. България мога да бъдат направени:

а) през електронния ни магазин: www.bravenewhair.com

б) на телефон 032/ 909 808

(2) Доставките се извършват с куриерска фирма „СПИДИ“ до Ваш адрес или Офис на „СПИДИ“.
Дружеството може да ангажира и друга куриерска фирма по своя преценка.

(3) Цената на се определя съобразно актуалния ценоразпис на куриерската фирма, която
извършва доставката.

(4) За поръчки над 60 /шестдесет/ лева - доставката се поема от Дружеството и е безплатна за
клиента.

(5) Поръчките се изпращат само на територията на Република България и само след потвърждение
от страна на ползвателя. Служител на Електронния магазин се свързва по телефона с Ползвателя
за потвърждение на поръчката, деня и адреса за доставка.

(6) Всички поръчки направени до 16 часа се доставят на следващия работен ден.

(7) Всички поръчки направени след 16 часа се доставят до 2 работни дни.

(8) Поръчки направени в съботни и неделни дни или по време на официални празници се
обработват в първият работен ден.

(9) Забавяне на доставките е възможно по време на промоционални кампании, поради забавяне от
страна на куриерската фирма и други непредвидени обстоятелства.

(10) Mоже да изберете „доставка в Събота“. Тази услуга се заплаща допълнително по тарифите на
куриерска фирма „СПИДИ“.

(11) Можете да изберете „точен час на доставка“. Тази услуга се заплаща допълнително по
тарифите на куриерска фирма „СПИДИ“.



(12) Всички поръчки имат включена опция ПРЕГЛЕД ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ. Отварянето и прегледа на
пратката се извършват преди плащане, в присъствието на куриер, без да бъде повреждана или
нарушавана целостта на доставения продукт. Ако пратката изпратена до Вас не съответства на
направената поръчка се връща на куриер. Ако има нередности с Вашата поръчка молим да се
свържете с нас, за да реагираме своевременно.

(13) Плащанията на поръчките се извършват с наложен платеж – при получаване на доставката от
куриер или при взимането й от офис на куриера.


