
JAK ZAMÓWIĆ 
 

 
 

   
SPRZEDAŻ 

(bezpośrednio u Wydawcy) 
 

Zamówienia/ informacje:  

www.2tk.pl,  

e-mail: kontakt@limap.pl  

tel. +48 662 293 293 

Cena: 49,00 zł (w tym 5% VAT)/ egz. 

Nr konta do wpłat: 40 1140 2004 0000 3202 7721 5942 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz liczbę 

zamawianych egzemplarzy. 

http://www.2tk.pl/
mailto:kontakt@limap.pl


Proszę także wskazać sposób odbioru książki/ek – odbiór osobisty, bądź 

przesyłka polecona. 

W przypadku przesyłek poleconych do kwoty za książkę/ książki proszę 

doliczyć dodatkowe koszty. 

Dostawa – realizowana od 1 sierpnia 2021 roku 

Pojedyncze egzemplarze 

Odbiór osobisty – 0 zł – informacje 662 293 293 

Przesyłka polecona – 15,60 zł – zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej 

(maksimum 2 egz.) 

Powyżej 10 egz. 

Dostawa na wskazany adres – 0 zł 

W przypadku chęci otrzymania faktury, na adres e-mail kontakt@limap.pl 

proszę przesłać dane do faktury: 

Imię i nazwisko 

Adres 

Pesel (osoby fizyczne), bądź NIP (w przypadku firm) 

 

Ewentualne odstąpienie od umowy, czyli zwroty 

Czas na odstąpienie od umowy 14 dni 

Koszt zwrotu - na własny koszt 

Adres do zwrotu: 

A Press 

ul. Szczepaniaka 25/6 

25-118 Kielce 

Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf 

Dodatkowe informacje 

Na zwrot towaru mają Państwo 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Możliwość zwrotu dotyczy Konsumentów oraz 

Firmy od dnia 01.08.2020 r. Nie  trzeba podawać powodu zwrotu, chociaż będziemy wdzięczni za taką  informację - 

wykorzystamy ją przy konstruowaniu oferty. 

Zwracając produkt prosimy wziąć pod uwagę, że zwracany towar musi być nowy, kompletny, bez oznak użytkowania, w 

oryginalnym nierozpakowanym opakowaniu. 

Ważne: 

Zwracane produkty, zapakowane oryginalnie przez producenta (szczególnie te zaklejone) nie mogą być otwierane. Każdy z 

naszych  Klientów oczekuje nowego i oryginalnie zapakowanego produktu, a w większości po otwarciu opakowania 

fabrycznego nie można zamknąć go z powrotem w sposób dający klientowi pewność że towar jest nowy i zapakowany przez 

mailto:kontakt@limap.pl
https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba


producenta.    

Prosimy, by pamiętać o wyraźnym wpisaniu numeru konta bankowego oraz podaniu swoich pełnych danych. 

Prosimy, by pakować produkty wraz z formularzem i paragonem (lub fakturą) i odeśłać na  adres:  

A Press 

ul. Szczepaniaka 25/6 

25-118 Kielce 

Prosimy, by towar zapakować dokładnie  - firmy kurierskie i poczta obchodzą się z przesyłkami bez należytej uwagi, a 

uszkodzonego towaru niestety nie będziemy mogli przyjąć do zwrotu. 

Po otrzymaniu przez nas przesyłki - w ciągu kilku dni nastąpi  zwrot wartości zamówienia na konto (nie zwracamy kosztów 

 przesyłki). 

Uwaga! Nie zapomnij dołączyć dowodu zakupu:  paragon, faktura VAT, potwierdzenie transakcji z konta bankowego lub 

powiadomienia e-mail o dokonaniu zakupu/płatności. 

Zwrotu wpłaty dokonamy przelewem bankowym w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu. 

Koszty odesłania do nas towaru nie podlegają zwrotowi. 

Prosimy nie wysyłać do nas przesyłek "za pobraniem" - nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki. 

Z  uwagi na bezpieczeństwo przesyłki i tempo jej dostarczenia -  polecamy  odsyłanie towarów firmą kurierską lub 

korzystając z opcji  pocztowej  "Potwierdzenie nadania". 

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi oraz sugestie. Jest to dla nas bezcenna skarbnica wiedzy. 


