Τρόποι Αποστολής

Στην εταιρία ΝΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, μέσα από ένα σύστημα αυστηρού ελέγχου της συλλογής,
συσκευασίας και αποστολής έως την εταιρία μεταφορών των συνεργατών μας,
προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα των προϊόντων που θα φθάσουν σε
εσάς. Ο αγοραστής όμως επιλέγει το μέσο μεταφοράς και τα προϊόντα μεταφέρονται με
δική του ευθύνη.

Για την Αθήνα
Η παραλαβή της παραγγελίας εντός Αττικής γίνεται στην έδρα μας, εφόσον πρώτα έχετε
βεβαιωθεί ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη να παραδοθεί έχοντας επικοινωνήσει με το
αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας. Η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει την παράδοση των
παραγγελιών στην έδρα του παραλήπτη. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας
αποστείλουμε την παραγγελία σας, η αποστολή μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους.
1. Με πρακτορείο μεταφορών εφόσον είναι εφικτό για την περιοχή σας.
2. Με courier εφόσον εσείς έχετε επιλέξει και ειδοποιήσει την εταιρία η οποία θα
παραλάβει την παραγγελία σας.
3. Μέσω ταχυδρομείου (υποστήριζεται η μέθοδος της αντικαταβολής με τη συγκεκριμένη
μέθοδο αποστολής)
* Τα έξοδα μεταφοράς της παραγγελίας ανεξαρτήτως ποσού και όγκου, επιβαρύνουν τον
παραλήπτη. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τα έξοδα μεταφοράς
υπολογίζονται μόλις ολοκληρωθεί η συσκευασία της παραγγελίας.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα
Υπάρχουν 3 τρόποι αποστολής της παραγγελίας στις περιοχές εκτός Αθηνών : με
πρακτορείο μεταφορών, με courier ή με ταχυδρομείο. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον
παραλήπτη.
1. Με πρακτορείο μεταφορών. Όταν το πρακτορείο μεταφορών έχει σχετική σύμβαση με
την εταιρία μας, η αποστολή μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της αντικαταβολής. Στην
περίπτωση όπου η μεταφορική εταιρία είναι της επιλογής σας, πρέπει πρώτα να γίνει
εξόφληση του ποσού της παραγγελίας απ ‘ευθείας σε εμάς (είτε με κατάθεση σε τραπεζικό
μας λογαριασμό είτε με αποστολή επιταγής στην έδρα μας) και κατόπιν τα εμπορεύματα θα
μεταφερθούν με το επιλεγόμενο από εσάς πρακτορείο.
2. Με courier που αποστέλλει ο πελάτης στην εταιρία μας για την παραλαβή της
παραγγελίας και εφόσον έχει ενημερωθεί ότι η παραγγελία του είναι έτοιμη προς
παράδοση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courier είναι ακόμα
αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.
3. Μέσω ταχυδρομείου (υποστήριζεται η μέθοδος της αντικαταβολής με τη συγκεκριμένη
μέθοδο αποστολής)
* Τα έξοδα μεταφοράς της παραγγελίας ανεξαρτήτως ποσού και όγκου, επιβαρύνουν τον
παραλήπτη. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τα έξοδα μεταφοράς
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υπολογίζονται μόλις ολοκληρωθεί η συσκευασία της παραγγελίας.

Για το εξωτερικό
Όλες οι τιμές μας είναι ex-works. Οι αποστολές στο εξωτερικό γίνονται με ταχυδρομείο ή
με μεταφορική εταιρία επιλογής του πελάτη. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον
παραλήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται μέσω
εμβάσματος σε τραπεζικό μας λογαριασμό, πριν την παράδοση της παραγγελίας στο
μεταφορέα του πελάτη.

Η εταιρία ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη της μεταφοράς των
προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες μεταφέρονται με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκαλείται από τη μεταφορά, υπόλογος είναι η μεταφορική
εταιρία η οποία έχει αναλάβει τη παράδοση της παραγγελίας στον αγοραστή και όχι η
εταιρία μας.
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