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Ваша заявка №173245554 прийнята

Ваша заявка прийнята

Окунь Лариса, дякуємо за ваше
замовлення!
Ваша заявка прийнята. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом для
підтвердження замовлення №173245554.

Ви можете відстежити статус свого замовлення в особистому кабінеті.

Замовлення № 173245554 26 серпня 2018 19:27

Назва і ціна товару Кіл-ть Сума

Миша LogicFox LF-MS 000 USB Black (LP2095) № 1-43421464

29 грн 15 од. 435 грн. б/н

Epson EB-S41 (V11H842040) № 1-26956233

10 599 грн 1 од. 10 599 грн. б/н

Кронштейн для проектора Brateck PRB-2G Black № 1-13019146

496 грн 1 од. 496 грн. б/н

Logan PRMC4 настінний 108" (16:9) 240 х 135 № 1-6956828

3 399 грн 1 од. 3 399 грн. б/н

Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) + USB cable № 1-192219

6 899 грн 1 од. 6 899 грн. б/н

Кому:

сегодня, 19:27ROZETKA <sales@rozetka.com.ua>

dnepr_sh63@ukr.net
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 120S-11IAP (81A400D7RA) Mineral
Grey Суперціна!!! № 1-38333232

6 099 грн 15 од. 91 485 грн. б/н

Доставка Кур'єр Нова Пошта
Дніпро, Янтарна, д.71А

150 грн

Терміни доставки обговорюються під час оформлення. Після прибуття
замовлення в пункт видачі Ви отримаєте повідомлення від кур'єрської служби.
Термін зберігання товару у відділенні - 5 днів (вихідні дні також рахуються).
Після закінчення цього терміну товар відправляють назад до Києва. Будь ласка,
зверніть увагу, що отримати товар у відділенні Нової Пошти може тільки той
клієнт, на кого оформлено замовлення. Тому під час отримання замовлення
обов'язково потрібно мати із собою паспорт. Під час отримання обов'язково
перевіряйте цілісність товару, комплектацію.

Оплата Безготівковими

Покупець Окунь Лариса, +380 (50) 451-88-87

Продавець

Коментар Рахунок надіслати на електронну пошту. Не відвантажувати до
отримання підтвердження.

Всього до сплати 113463 грн. б/н

Будемо раді відповісти на Ваші питання:
(044) 537-02-22, (044) 503-80-80, 0 (800) 303-344

Комп'ютери та ноутбуки Автотовари

Телефони, MP3, GPS Музичні інструменти

ТВ, Аудіо/Відео, Фото Авіа та ЗД квитки

Побутова техніка, інтер'єр Одяг, взуття та аксесуари

Активний відпочинок, туризм Ювелірні вироби

Товари для дітей Косметика та парфумерія

Товари для дому Канцтовари

Дача, сад, город Зоотовари
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