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Wybór produktów
proszę wyszukać odpowiedni produkt z oferty sklepu internetowego,
przy każdym produkcie znajdą Państwo szczegółowe informacje na jego temat,
proszę pamiętać, że zarejestrowani klienci mogą zapamiętać produkty w przechowalni oraz mają możliwość
użycia specjalnego kodu rabatowego o ile go posiadają,
po znalezieniu interesującego Państwa produktu, proszę dodać go do koszyka,
jeżeli kompletowanie zamówienia jest zakończone – proszę przejść do koszyka.
Zawartość koszyka
w koszyku zobaczą Państwo dokładnie, wybrane przez siebie produkty i ich ilość.
Jeśli posiadają Państwo Kod Konsultanta lub Ambasadora proszę go wpisać w odpowiedniej rubryce,
proszę zmienić wartość w kolumnie ilość i kliknąć na "przelicz", aby dopasować zamówienie,
klikając na ikonę minusa usuną Państwo produkty z koszyka,
proszę wybrać odpowiadającą formę dostawy i płatności,,
proszę potwierdzić wybrane opcje klikając na przycisk „zamawiam”.
Składanie zamówienia
jeżeli posiadają Państwo konto w naszym sklepie, proszę podać dane logowania i kliknąć na "zaloguj się",
jeżeli nie posiadają Państwo konta, proszę wybrać opcję "zarejestruj się"; proszę pamiętać, że rejestracja
pozwoli Państwu korzystać z wielu przywilejów, w tym m.in.: (podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii
zakupów, zastosowanie kodu rabatowego, brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych
zakupach, możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i ofert promocyjnych),
proszę wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz informacje teleadresowe,
aby zamówienie wysłać na inny adres, proszę zaznaczyć "inny adres wysyłki" i podać odpowiednie dane,
ewentualne dodatkowe informacje o realizacji zamówienia proszę umieścić w polu "uwagi",
po kliknięciu na "Podsumowanie" zobaczą Państwo komplet podanych przez siebie informacji,
kliknięcie na przycisku "Złóż zamówienie" oznacza potwierdzenie zakupu,
proszę odebrać wiadomość e-mail i kliknąć na link potwierdzający złożenie zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI
W zależności od własnych preferencji, wybranej formy dostawy i wartości zamówienia możesz wybrać jeden z
następujących sposobów płatności:
a.
b.
c.
d.

przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;
za pośrednictwem systemu PayU (przelewy on-line, płatność kartami kredytowymi i płatniczymi);
kredyt bankowy udzielany przez odpowiedni bank w systemie PayU, przyznawany on-line na zasadach
określonych w regulaminie PayU oraz regulaminie bankowym;
za pobraniem przy odbiorze towarów (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od
metody dostawy);
Płatności zwykłym przelewem na poniższe dane:
ALIOR BANK S.A.
SWIFT code: ALBPPLPW
Numer konta IBAN: PL 17 2490 0005 00004520 5302 6509
Manuscriptum sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

