BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH
Bezpieczeństwo Danych
Dane Osobowe

Zbierane przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji umowy, czyli wysłania
zamówienia oraz - jeśli wyrazisz na to zgodę - w celu informowania Cię o nowych produktach oraz
promocjach oferowanych przez sklep doultonfiltrwody.pl. W każdym momencie masz możliwość wglądu
w swoje dane i ich modyfikacji.
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane zgodnie z RODO przez EP Consulting
International sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Krakow, przy ulicy ZAMKNIĘTA 10 lok.1.5., 30-554 Kraków,
NIP: 6772347132, REGON: 121324750, KRS: 0000363466
Adres do korespondencji: EP Consulting International sp. z o.o. sp. k. z , ul. ZAMKNIĘTA 10 lok.1.5., 30-554
Kraków,
Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Podczas składania zamówienia w doultonfiltrwody.pl konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia, gdzie
podajesz swoje dane osobowe. Możesz to zrobić bez obaw o dostanie się tych danych w 'niepowołane
ręce'. Formularz, za pośrednictwem, którego składasz zamówienie chroniony jest protokołem SSL. Wszystkie
informacje, które zamieścisz w formularzu są szyfrowane.

METODY PŁATNOŚCI
Rozwiązaniom Płatniczym Payu
Wszystkie Rozwiązania Płatnicze
Przelewy Elektroniczne

Oferujemy szybkie przelewy elektroniczne oraz tradycyjne przelewy bankowe.
Płatność Kartą

Umożliwiamy akceptację szeregu metod płatności w wielu walutach. Oferowanie transakcji
kartowych online może skutkować poziomami konwersji do 95%.
POPATRZ

System płatności mobilnych do natychmiastowych przelewów bankowych, który wykorzystuje
aplikację bankowości mobilnej, aby umożliwić szybkie płatności za pomocą smartfona.
PayU | Karta Push

PayU | Card Push umożliwia rozliczenie nawet w 30 minut i, w przeciwieństwie do przelewów
bankowych, nie tylko w dni robocze, ale przez cały rok, siedem dni w tygodniu, niezależnie od
weekendów i świąt.

Rozwiązania Kredytowe

PayU | Raty i PayU | Później pojawiają się innowacyjne produkty kredytowe, które zwiększą
Twoją sprzedaż.
Rozwiązaniom Płatniczym PayPal
Zapłać za produkt za pośrednictwem swojego konta PayPal lub karty.

Zasady Wysyłki
Czas wysyłki – większość zamówień otrzymanych przed godziną 1500 zostanie wysłana tego samego
dnia, pod warunkiem, że zamówiony produkt znajduje się w magazy.

Zwroty I Reklamacje
Zamawiający może zgłosić reklamację w ciągu 30 dni od daty zakupu z tytułu: niezgodności towaru,
produktów posiadających wady produkcyjne oraz wady wykonawcze. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni
ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej
rozstrzygnięcia. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:
EP CONSULTING INTERNATIONAL Sp z o. o.
(T/A Doulton Water Filters - Polska)
ul. Zamknięta 10 / 1.5, 30-554 Kraków
NIP: 6772347132 KRS: 0000363466 z dopiskiem „reklamacja”.
Zwrot towaru: BEZ ZWROTU I WYMIANY. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty transportu
/ wysyłki oraz 15% opłatę za uzupełnienie zapasów za nieakceptowane lub odrzucone dostawy przesyłki
(z wyjątkiem wad producenta, niezgodności towaru, wad wykonawczych).

Dystrybutor:
EP CONSULTING INTERNATIONAL Sp. z o. o.
ul. ZAMKNIĘTA 10 lok.1.5.
30-554 Kraków, NIP: 6772347132,
REGON: 121324750, KRS: 0000363466
www.doultonfiltrwody.pl
Tel: +48 607 435 660

