Απνζηνιέο ζηελ Κύπξν γίλνληαη κε ηελ ACS κε ζαιάζζηα κεηαθνξά
θαη ρξόλν παξάδνζεο ζηηο πόιεηο πνπ θπκαίλεηαη από 5 έωο 7
εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ αλαρώξεζε ηνπ πιωηνύ κέζνπ. Η
αλαρώξεζε εθηειείηαη κία κε δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Εθόζνλ ε παξαγγειία γίλεηαη έωο ηελ Δεπηέξα ην βξάδπ, ε
παξάδνζε ζα γίλεηαη ηελ επόκελε εκεξνινγηαθή εβδνκάδα, αιιηώο
νη απνζηνιέο παξακέλνπλ έωο ηελ επόκελε αλαρώξεζε.

Η ρξέωζε θάζε απνζηνιήο εμαξηάηαη από ην ζπλδπαζκό κεγέζνπο
θαη βάξνπο. Αλ ην νγθνκεηξηθό βάξνο ηεο απνζηνιήο είλαη
κεγαιύηεξν ηνπ πξαγκαηηθνύ (πεξηπηώζεηο ειαθξώλ δεκάηωλ κε
κεγάιν όγθν), ηόηε ε ρξέωζε γίλεηαη κε βάζε ην νγθνκεηξηθό βάξνο
θαη ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ
δέκαηνο θαη δηαηξώληαο δηα 3.000.
Γηα βάξνο (νγθνκεηξηθό ε πξαγκαηηθό) έωο 3 θηιά ε ρξέωζε είλαη 8
επξώ, γηα 3 έωο 5 θηιά 9.5 επξώ, γηα 5 έωο 10 θηιά 16 επξώ, γηα 10
έωο 15 θηιά 22 επξώ, γηα 15 έωο 20 θηιά 28 επξώ, γηα 20 έωο 25
θηιά 33 επξώ.

Δηεπθξηλίζεηο & Επεμεγήζεηο
1. Η επηινγή/ρξήζε ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη κε επζύλε ηνπ
πειάηε/αγνξαζηή (ρωξίο επζύλε ηνπ TOOLSTORE) γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ.
2. Oη παξαδόζεηο απνζηνιώλ ζηηο εθηόο πόιεωλ Απνκαθξπζκέλεο
ή/θαη Δπζπξόζηηεο Πεξηνρέο (ΔΠ) (ΔΠ1, ΔΠ2, ΔΠ3), ζα έρνπλ
πξόζζεην ρξόλν παξάδνζεο 1-5 εξγάζηκεο εκέξεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ν
ζπλνιηθόο ρξόλνο παξάδνζεο θπκαίλεηαη από 5 έωο 12 εξγάζηκεο
εκέξεο από ηελ αλαρώξεζε ηνπ πιωηνύ κέζνπ πξνο ηελ Κύπξν θαη
ηνλ πξννξηζκό ηεο απνζηνιήο, αλαιόγωο ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνύ.
Οη ΤΚ ηωλ πεξηνρώλ απηώλ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ACS.

Εάλ ε δηεύζπλζε πνπ καο δώζαηε δελ είλαη ζηηο αλωηέξω
αλαθεξόκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα παξαιάβεηε ην δέκα ζαο από
ην πιεζηέζηεξν θαηάζηεκα ηεο ACS ε όπνην άιιν θαηάζηεκα ηεο
ACS ζέιεηε αθνύ βεβαίωο καο ελεκεξώζεηε.
3. Γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ νη απνζηνιέο λα
παξαδίδνληαη ζύκθωλα κε ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο ACS θαη
ηα θαηά ηόπνπο ρξνλνδηαγξάκκαηα παξαδόζεωλ. Όινη νη
αλαθεξόκελνη ρξόλνη παξάδνζεο είλαη ελδεηθηηθνί αθνξνύλ
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ππνινγίδνληαη από ηελ εκεξνκελία
αλαρώξεζεο από ηελ Αηηηθή ωο ηελ πξώηε πξνζπάζεηα παξάδνζεο
ζηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηνπ παξαιήπηε. Σε πεξίπηωζε ππέξβαζεο
ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο δελ ππάξρεη θακία επζύλε ηνπ
TOOLSTORE.
4. Ωο εξγάζηκεο εκέξεο λννύληαη νη εκέξεο Δεπηέξα έωο θαη
Παξαζθεπή, εθηόο από ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο αξγίεο/ενξηέο. Ωο
εκέξα λνείηαη όιε ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο από 00:01 ωο 23:59, ελώ ε
παξαιαβή θαη παξάδνζε ζπλήζωο εθηεινύληαη θαηά ηηο ώξεο
ιεηηνπξγίαο ηωλ θαηά ηόπνπο θαηαζηεκάηωλ.
5. Οη αλαθεξόκελεο ζην παξόλ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ ΦΠΑ
(ζήκεξα 24%). Σε πεξίπηωζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΦΠΑ
αλαπξνζαξκόδνληαη θαη νη ηηκέο αλαιόγωο ηνπ ηζρύνληνο ΦΠΑ.

