Jak wykorzystać bon na sprzęt sportowy?
Krok 1
Wejdź na stronę www.sportpoland.com.
Krok 2 – Wybór produktu i dodanie do koszyka
Produkty dostępne w sklepie internetowym podzielone są na kategorie (np. piłka nożna),
podkategorie (np. bramki) oraz grupy (np. mini bramki). Wszystkie kategorie, podkategorie i grupy
produktowe znajdziesz w menu w górnym pasku.
Wyszukiwanie produktu
Jeżeli szukasz konkretnego produktu i znasz jego nazwę, symbol lub numer katalogowy, wpisz je w
pole „Szukaj...” znajdujące się na górze strony i naciśnij „Szukaj”. Pojawi się lista produktów
zawierających ciąg znaków wpisanych przez Ciebie.

W celu potwierdzenia wyboru kliknij pole "Do koszyka" na karcie wybranego produktu. Jeśli jest to
jedyny produkt, który chcesz zakupić wybierz „Przejdź do koszyka”, jeśli chcesz wybrać więcej
produktów wybierz „Zostań na stronie”

Po przejściu do koszyka zostanie wyświetlona jego zawartość:

Wybierz opcję dostawy i płatności (przesyłka kurierska DPD, odroczony termin płatności (opcja
dostępna dla placówek publicznych) po czym kliknij "DALEJ" a następnie „KONTYNUUJ BEZ
LOGOWANIA” lub „ZALOGUJ SIĘ” jeśli chcesz utworzyć konto dla swojej placówki w naszym sklepie.
Krok 3 – darmowa dostawa
Jeśli chcesz otrzymać darmową dostawę to nie zapomnij w polu „Kod rabatowy” wpisać kodu
GREENOFFICE2021 oraz podać swojego adres e-mail i zatwierdzić kod klikając DODAJ KOD.

Krok 4 – Twoje dane
Następnie uzupełnij dane odbiorcy (adres dostawy) oraz dane nabywcy, jeżeli chcesz otrzymać fakturę.
Proszę pamiętać o wymogach jakie narzuca obowiązek centralizacji VAT. Jeśli jesteś już
zarejestrowany zaloguj się przy użyciu adresu email i hasła.

Krok 5 – Podsumowanie
W podsumowaniu pojawią się szczegóły dotyczące złożonego zamówienia oraz dane dotyczące danych
nabywcy/odbiorcy oraz adresu dostawy. W polu uwagi dla sprzedającego proszę wpisać hasło Green
Office, będzie to dla nas informacja, że zakup realizowany jest za bony.

Jeżeli wartość koszyka (po odjęciu kosztów przesyłki) przekracza wartość otrzymanego bonu istnieje
możliwość dopłaty tej różnicy. Proszę wówczas w uwagach do zamówienia napisać w jakiej formie
będzie to Wam najwygodniej wykonać: pobranie (płatność przy odbiorze) czy przelewem w terminie
14 -dni. Niewielkie różnice +/- 2 zł będą zaokrąglane do dokładnej wartości przyznanego bonu.

Krok 6 – Potwierdzenie zamówienia
Na podany adres mailowy wpłynie potwierdzenie zamówienia. W potwierdzeniu określimy
przewidywany termin realizacji zamówienia. Przeważnie trwa to nie dłużej niż 7 dni od daty jego
złożenia.
Wraz z zamówionym towarem Szkoła otrzyma fakturę lub paragon, na której będzie zaznaczone, że
została już zapłacona bonem towarowym.

