
Як часто Ви користуєтесь технікою для дому? Холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч, пилесмок, плита для приготування їжі та ще багато іншого.
Ми вже давно не уявляємо свого життя без цих залізних помічників. Їх присутність стала повсякденною необхідністю. Така кількість попиту породжує дуже
багато пропозицій. Магазини навперебій намагаються продати Вам свої товари різних категорій. Найбільший мінус у цьому - це співвідношення ціни та якості.
Багато хто думає, що золотої середини не існує. Pobut-perfekt розвіює ці міфи.

Інтернет-магазин pobut-perfekt.com.ua - якісні товари, доступні ціни
Ми інтернет-магазин pobut-perfekt.com.ua, який дає можливість купити техніку для дому, інші побутові товари за доступними цінами і тільки європейської
якості. Уже більше 18-ти років ми даємо можливість нашим покупцям користуватися якісними товарами.

Наша політика - це продажі на інтернет-платформі, тому що це зручно та швидко. Для тих, хто звик “пощюпати” та має можливість відвідати чи є жителем
міста Лева, пропонуємо зайти до нас на офіс за адресою ТВК “Південний” по вулиці Щирецькій, 36. Величезне приміщення вміщує багато одиниць товару,
тому тут буде де погуляти. Деякі одиниці техніки ми привозимо під Ваше замовлення. Перед тим як завітати, краще запитайте у консультата чи є можливість
побачити конкретный товар в наявності.

У нас є, відомі бренди комплектовані на європейських заводах та за ціною від виробника. Наша ціль, щоб Ви користувались офіційною технікою для дому та
не витрачали багато часу на покупку.

Що ми пропонуємо?
Наш магазин пропонує обрати для себе побутову техніку відомих світових брендів та різного гатунку:

● холодильники;
● телевізори;
● мікрохвильові печі;
● морозильні камери;
● посудомийні машини;
● пралки;
● сушки для одягу;
● духові шафи;
● плити;
● витяжки.

Серед перелічений категорій, є багато підкатегорій та підвидів товарі за конкретними напрямками. Всі категорії товарів доступні для перегляду на нашому
сайті pobut-perfekt.com.ua. Техніка, яку ми пропонуємо - це відомі європейські бренди, укомплектовані на найкращих заводах у Європі. Зручний сайт та
приємний інтерфейс, дають можливість з легкістью обрати для себе усе необхідне. Якщо Вам важко зробити вибір чи є якісь додаткові питання, ми радо
допоможемо вирішити все. Звертайтесь за консультацією за номером на сайті або пишіть у службу підтримки. Віконечко останньої активне 24/7.



Скільки це коштує?
Вартість побутової техніки у нашому магазині значно нижча, ніж у схожих розлекрамованих конкурентів. За 18 років роботи, ми досконало вивчили ринок та
розуміємо, що Вам потрібні якісні товари за доступними цінами. Завдяки постійній роботі з багатьма компаніями, ми напрацювали бездоганну репутацію та
завоювали довіру, тому продаємо якісну продукцію за нижчими цінами. На нашому сайті є товари різної цінової категорії. Ви можете обирати варіанти
альтернативні та недорогі одиниці з європейською якістю.

Як відбувається оплата?
Ми сучасні люди у прогресивному світі, тому купуючи у нас товари побутової техніки, Ви можете оплатити товар будь-яким зручним для Вас способом.
Залежить від форми покупки. Товар в інтернет-магазині можна оплатити:

● онлайн при оформленні замовлення;
● внести гроші на рахунок за допомогою терміналу;
● при отриманні товару.

Якщо покупка здійснюється з самовивозом, тоді оплатити товар можна у нас в магазині готівкою чи картою.

Як відбувається доставка?
Доставка товару з pobut-perfekt.com.ua здійснюється в будь-яку точку України. Ми самостійно доставляємо товари, або обраним Вами перевізником. Доставка
оплачується за тарифами. Якщо ви обрали товар на нашому сайті і він є у наявності на складі, тоді доставка буде здійснена протягом 1-2 тижнів. Цей термін
залежить від регіону. У разі відсутності товару в наявності, ми доставляємо його до 8 тижнів. Цей термін не остаточний. Все залежить від товару та його
наявності у постачальника та швидкості оформлення замовлення. Більшість замовлень, яких немає в наявності доставляються до 3 тижнів.

Як оформити замовлення?
Замовлення можна оформити на сайті pobut-perfekt.com.ua. Просто оберіть товар та додайте його у кошик. Наступний крок заповнення форми. Ми даємо
можливість вибору. Ви можете купити товар як наш покупець, зареєструватись та отримувати додаткові бонуси та привілегії, дізнаватись про акції чи зробити
покупку без реєстрації. Є також кнопка оформлення замовлення в один клік, це означає купити товар за телефонним дзвінком. Просто вкажіть номер та ми
вам передзвонимо найближчим часом.

Якщо Ви вже не перший раз купуєте у нас товари і зареєстровані, тогді при оформленні замовлення усі дані сайт додасть автоматично. Вим потрібно тільки
додати номер сертифікату чи купону на знижку (якщо такий є). Далі, обираєте спосіб оплати, адресу і спосіб доставки. Замовлення оформлене. З вами
зв”яжеться наш консультант та уточнить деталі.

Знижки та акції
Ми дбаємо не тільки про якісні товари але й про можливість порадувати близьких. На нашому сайті можна придбати товари зі знижкою. Постійні клієнти та
зареєстровані на нашому сайті - це добрі друзі. Ми дбаємо, щоб купувати товари у нас було комфортно та вигідно. Для цього, ми регулярно розситаємо на



Вашу електронну скриньку новини про акційні товари та інформацію про знижки, якими ви можете скористатися на наступну покупку. Не зареєстровані
користувачі можуть дізнатися про знижки та акції безпосередньо на сайті pobut-perfekt.com.ua.


