
Możliwe są następujące sposoby płatności: 
 
1. Za pobraniem:  
Zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie.  
Ten sposób płatności stosowany jest w dwóch przypadkach: 
1. Poczta Polska gdy towar nie przekracza 200 zł/brutto 
2. Przesyłka kurierska gdy towar nie przekracza 2000 zł/brutto 
Uwaga!! W wybranych przypadkach sklep.kominkikubas.pl zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji telefonicznej zamówień. 
 
2. Przelewem na konto:  
Forma płatności dla klientów którzy chcą  samodzielne logować się do banku internetowego, 
lub iść do placówki banku lub Poczty Polskiej. Po dokonaniu zamówienia produktu, klient 
otrzymuje e-mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać daną kwotę. Z 
chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kominki i Piece Zakład Zduński 
Andrzej Kubas, a następnie zamówienie jest przekazywane do przygotowania wysyłki.  
Ten sposób płatności stosowany jest w dwóch przypadkach: 
1. Gdy towar przekracza 2000 zł/brutto 
2. Gdy towar jest wykonany pod indywidualne zamówienie Klienta.  
Uwaga!! Nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. 
 
3. Odbiór osobisty: 
Zamówione towary można odbierać osobiście w punkcie odbioru w Wołczynie i w 
Kluczborku. Z uwagi na zróżnicowany ciężar i sposób pakowania produktów. Niektóry 
odbiór osobisty jest możliwy wył ącznie w  magazynie we Wołczynie. Jeśli są Państwo 
zainteresowani tą usługa, prosimy o zaznaczenie przy zamówieniu „Odbiór osobisty”. Po 
otrzymaniu Państwa akceptacji podamy Państwu czas i miejsce odbioru towaru. 
 
Gdzie można odebrać towar: 
Wołczyn ul. Kwiatów Polskich 14  
Godziny otwarcia:  
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00. 
- soboty w godzinach 10.00 - 14.00. 
Uwaga!! Punkt odbioru w Wołczynie jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu godziny i 
daty odbioru. 
2. Kluczbork ul. Grunwaldzka 5/2  
Godziny otwarcia:  
- od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00. 
Uwaga!! Punkt odbioru w Kluczborku jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu godziny 
i daty odbioru. 
 
Udając się po odbiór produktu proszę zabrać ważny dokument tożsamości oraz dane odnośnie 
zamówienia (przesłane w e-mailu). Przesyłkę z formą płatności za pobraniem wydamy 
osobie, która przy odbiorze poda dane identyfikujące zamówienie oraz ureguluje płatność w 
kasie punktu odbioru. Przyjmujemy jedynie płatność gotówką!! Produkty  wydamy jedynie 
osobą  zamawiającym lub osobom, które zamawiający upoważnił do produktu. Przesyłkę 
należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania maila z informacją o możliwości odebrania 
zamówionego towaru. Przesyłki, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie 
zostaną automatyczne anulowane. 



Sposób płatności: 

Sposób płatności Koszt płatności 

Poczta Polska - 
pobranie 
 

do 200 zł/brutto 

Przesyłka kurierska 
- pobranie 

od 200zł/brutto 
do 2000 zł/brutto 
 

Przedpłata  na konto 
 

powyżej 2000 zł/brutto 

Przedpłata  na konto 
100% wartości 
produktu 

W przypadku 
indywidualnego zamówienia. 
Które jest określone przy 
danym produkcie.  

Odbiór osobisty 0 zł/brutto 

Odbiór osobisty 
- wcześniejsza wpłata  
na konto 
100% wartości 
produktu 

W przypadku 
indywidualnego zamówienia. 
Które jest określone przy 
danym produkcie. 

 


