Τρόποι Μεταφοράς και Εξόφλησης της Παραγγελίας σας
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ΟΛΟΥΣ τους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης της
παραγγελίας σας καθώς και τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής των
προϊόντων/υπηρεσιών. Ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που θα επιλέξετε μπορεί
να διαφέρουν τα έξοδα αποστολής ή/και οι φόροι.

Τρόποι Αποστολής
Παραλαβή από το κατάστημα
Σας δίνεται η δυνατότητα να παραλάβετε εσείς ο ίδιος(α) την παραγγελία
σας από το κατάστημα λιανικής της εταιρείας μας, γλιτώνοντας παράλληλα
τα έξοδα αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έρθετε στο
κατάστημα μας, εργάσιμες ημέρες και ώρες αφού πρώτα σας έχουμε
ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.
Δυστυχώς για την ώρα η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο από το
κατάστημα Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 122, Τηλ. 2310231073)
o

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΤΑ
κατά την παραλαβή από το κατάστημα πληρώνετε με την πιστωτική
σας κάρτα.

o

Πληρωμή στο ταμείο
Εφόσον επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το
κατάστημα, θα πρέπει να επιλέξετε σαν μέθοδο εξόφληση την
πληρωμή στο ταμείο του καταστήματος.

Courier
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με courier προσφέροντας ειδικές προνομιακές
τιμές για τη μεταφορά των προϊόντων.
o

Κατάθεση σε λογαριασμό
Τραπεζική κατάθεση του οφειλόμενου ποσού της παραγγελίας σας
σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.

o

Αντικαταβολή
Πληρωμή στο courier που θα παραδώσει τα προϊόντα σε εσάς με μια
μικρή πρόσθετη χρέωση που φαίνεται στην κάρτα αγορών σας
εφόσον διαλέξετε αυτή τη μέθοδο παράδοσης και εξόφλησης.

o

Easy Pay Piraeus Bank
Πληρώστε εύκολα - γρήγορα και με ασφάλεια με το easypay της
Τράπεζας Πειραιώς. https://www.easypay.gr/REDECORATION.pay
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μεταφορά από τραπεζικό
λογαριασμό.

o

PayPal
Πληρώστε εύκολα - γρήγορα και με ασφάλεια με χρήση της
δημοφιλούς υπηρεσίας PayPal. Κάντε την παραγγελία σας
προσδιορίζοντας ως τρόπο πληρωμής την PayPal. Στη συνέχεια θα
λάβετε ένα email (από την PayPal) με ένα link για να μπορέσετε να
ολοκληρώσετε την πληρωμή. Το email θα έχει θέμα «PayPal money
request from ECO n DESIGN» ενώ μέσα στο μήνυμα θα αναφέρει

REDECORATION LTD would like to be paid through PayPal.

