מדיניות משלוחים
מעודכנת ליום 1.1.19
אנו ,בג'ול לאבס את פרודקטס ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,נדאג שההזמנה שביצעת באתר (להלן:
"המשלוח") תגיע אליך למקום שתבחר ובזמן קצר ככל האפשר.

מהם זמני אספקת המשלוחים?
ימי
פעילות
השירות
א'-ה'
א'-ה'
א'-ה'

אזור בארץ

שעת ביצוע
הזמנה בטווח
ימי השירות
 00:00-17:00כל חלקי הארץ (פרט
ליישובים מרוחקים)
 17:00-23:59כל חלקי הארץ (פרט
ליישובים מרוחקים)
 00:00-23:59יישובים מרוחקים
(בהתאם לרשימת
האזורים המרוחקים
המצורפת מטה)

מועד משוער לאספקה

אספקה עד שני ימי עסקים* (יום ביצוע ההזמנה אינו
נחשב כיום עסקים)
אספקה עד שלושה ימי עסקים (יום ביצוע ההזמנה
אינו נחשב כיום עסקים)
עד חמישה ימי עסקים ובכפוף למדיניות חברות
השילוח (יום ביצוע ההזמנה אינו נחשב כיום עסקים)

* ימי עסקים ייחשבו ימי חול (א'-ה') ,למעט מועדים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,ימים בהם חלים
ערבי חג  ,חגי ישראל ,ימי אבל ,חגים לאומיים וכיו"ב.
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.2
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.4
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•

מועדי אספקת המשלוחים הינם בכפוף למדיניות המשלוחים של חברות השילוח.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ובהתאם לצרכי החברה ,את מועדי אספקת
המשלוח.
לכל שאלה או בירור נוסף אנא פנה שירות הלקוחות בטלפון .1-809-460-057
המשלוח יגיע לכתובת שצוינה על ידך ,בעת ביצוע ההזמנה ,ביום העסקים לפי הגדרה כמפורט
בטבלה מעלה .המשלוח יימסר עד השעה  21:00ליום מסירת המשלוח.
לידיעתך ,רשימת ישובים אליהם לא ניתן להגיע כלל מצורפת מטה.
ככל והנך נמצא בישוב שלא ניתן להגיע אליו אנו מציעים לך לבקר בנקודות המכירה הקיימות
( )STORE LOCATORאו לציין כתובת אחרת למשלוח ההזמנה ,כגון :כתובת מקום עבודה,
כתובתם של בני משפחה או חברים ,המצוי באזורי השילוח כמפורט במדיניות זו.

עלות המשלוחים?
 .1החברה שמחה להעניק למזמינים באתר בסכום כולל של  149.90ש"ח ומעלה משלוח אישי בחינם.
 .2בהזמנת פחותה מסכום כולל של  149.90ש"ח ,עלות המשלוח הינו בעלות של  25ש"ח כולל מע"מ,
שיחויב במועד ביצוע ההזמנה.
האם ניתן לשלוח את הזמנתי למקום אחר?
בהחלט .במועד ביצוע ההזמנה (בעת ההגעה לתהליך התשלום) ,ניתן לקבוע במסך כתובת
למשלוח את הכתובת אליה תבקשו שנגיע.
במידה וברצונכם לעשות זאת ,תוכלו גם לבחור בכתובת חיוב השונה מכתובת השילוח
(כתובת מקום עבודה ,כתובתם של בני משפחה או חברים).
יובהר כי נוכחותך נדרשת בכדי לקבל את הזמנתך מהשליח.

רשימת ישובים מרוחקים אליהם מגיעים עד חמישה ימי עסקים ובכפוף למידניות השילוח:

רשימת ישובים אליהם לא ניתן לבצע משלוח:

