НАЧИНИ ЗА ДОСТАВКА
Стикерите за стена от колекцията на myroom.bg се доставят по куриер.
Има три възможности за доставка:
•

•

•
•

До адрес
o трябва да въведете данните, по които куриерите да могат да ви намерят
o Моля, ако на адреса има повече от един обект, да посочите допълнителна информация
o Системата ви показва цената на доставката до адрес
До офис на Спиди
o Трябва да изберете до кой офис да бъде доставен стикерът.
o Системата ви показва цената на доставката до офис на Спиди
Да получите стикера от ателието на myroom.bg в София. Адресът е посочен в сайта.
o В този случай цена за доставка не се начислява.
Ако искате доставката да бъде до офис на Еконт или друг куриер
o Трябва да изберете „Получаване от магазина”, за да избегнете автоматичното
попълване
o В графата „Адрес за доставка” трябва да попълните името на куриера, името и
евентуално адреса на офиса на куриера в съответния град

СРОК ЗА ДОСТАВКА
Стикерите на myroom.bg се изработват след заявка, няма готови стикери на склад.
В общия случай времето за изработка на стикерите от колекцията е 1 ден.
Срокът се удължава до 2-3 дни ако е поръчан стикер с пълноцветен печат.
Срокът може да се удължи до 4 дни ако е поръчан стикер, който не е в колекцията и има нужда от
много допълнителна обработка. При всички случаи, това се изяснаява в процеса на уточняване на
нестандартната поръчка.
След приключването на производството поръчката се предава на куриер. Срокът за доставка е 2 – 3
работни дни.

МОГА ЛИ ДА ВИ ПОСЕТЯ В МАГАЗИНА?
Винаги сте добре дошли в ателието за стикери за стена на myroom.bg.
Трябва само да имате предвид, че едва ли ще можете да си изберете и купите стикер при идването.
Когато дойдете, ще можете да видите само стикерите, които се произвеждат в момента и върнати по
някаква причина.
При всички случаи, посещенията трябва предварително да бъдат уговорени по телефона.

Обратно към началото на Стикери за стена myroom.bg

