
 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DO DANII

 

Zapraszamy do składania zamówień na polskie specjały przez Internet z dostawą na terenie Danii, poniżej

przedstawiamy wskazówki oraz zasady na jakich odbywa się realizacja dostaw

 

 

 

 

 



1. Zakupy dostarczamy do wybranych miejscowości. Plus minus 15 km od 

wyznaczonej trasy na mapie. Jeśli nie jesteś pewien czy dostarczamy na Twój adres, skontaktuj się z

nami w celu rozwiania swoich obaw.

2. Nasi kierowcy dowiozą i wniosą zakupy prosto do Twojego domu lub pracy

3. Zamówienia dostarczamy regularnie co 3 tygodnie (dostawy sobota oraz niedziela), aktualny termin

wyjazdu widnieje na stronie głównej naszego sklepu  www.e-szop24.pl oraz w zakładce dostawa.

4. Wystawiamy Faktury VAT UE, realizujemy dostawy do firm

5. Koszt dostawy 300 DKK za zakupy do 100 kg. Powyżej, 100 DKK za każde rozpoczęte 30 kg 

6. Minimalne zamówienie 50 PLN 

7. Możliwość przewozu paczek innych niż spożywcze np. z Allegro - cena ustalana indywidualnie 

8. Kontakt tel. +48 697 618 680, tel. +48 91 820 13 01, lub sklep@e-szop24.pl oraz FACEBOOK

DEAR DANISH CUSTOMERS

We warmly invite you to place orders for Polish food specialities online and get them delivered to your door

in Denmark

1. Delivery: only selected localities. Around 15 km from the delivery route (see map enclosed )

2. Regular courses every 3 weeks. Departure date: check on our website: www.e-szop24.pl

3. We deliver food products, parcels from allegro and everything else you need, to your home or business

address

4. Our company issues the VAT UE invoices 

5. Total delivery cost is 300 DKK for purchases up to 100 kg. Above that, it's 100 crowns for each

additional 30 kg started.

6. Minimum order 50 PLN 

7. Other packages - individual valuation depends on the weight and size - please contact us

8. For terms and delivery conditions details contact tel. +48 91 820 13 01 or sklep@e-szop24.pl or

FACEBOOK



Terminy wyjazdów w 2021 r. 

13-14. 02. 2021

06-07. 03. 2021

27-28. 03. 2021

17-18. 04. 2021

08-09. 05. 2021

29-30. 05. 2021

19-20. 06. 2021

10-11. 07. 2021

31.07-01. 08. 2021

04-05. 09. 2021

25-26. 09. 2021

16-17. 10. 2021

06-07. 11. 2021

27-28. 11. 2021

18-19. 12. 2021


