Online bestellen van colibriS monturen
ONLINE ORDER SYSTEEM
Naar aanleiding van vragen willen wij hierbij uitleg geven
hoe u gebruik kunt maken van onze online bestel omgeving. U kunt direct naar onze online bestelomgeving
gaan via deze link https://b2b-shop.opticagentur.de/
op de website van colibriS.
Rechts bovenin kunt u de taal veranderen naar
Engels indien nodig. 1
Voordat u online gaat bestellen, moet u zich eerst
registreren via ‘Login’ (linksboven in het menu).
Hier kunt u een eigen account aanmaken. Dit moet
u zelf doen vanwege de nieuwe AVG-wetgeving. 2
Na controle van de ingevoerde gegevens wordt
uw account geactiveerd binnen 24-uur. Nu heeft
u direct inzage in de voorradige modellen en voor
enkele bij- en opzicht bestellingen zal dit u veel
tijd besparen.

DIT HEEFT DE VOLGENDE VOORDELEN:
1. 	U kunt direct online zien of de te bestellen
brillen op voorraad zijn en in welke maten
deze beschikbaar zijn.
2. 	Het is sneller om online rechtstreeks bij
ons enkele bij- en/of zichtbestellingen te
bestellen.
3. 	Geeft u ook aan als u per post geleverd
wilt worden als het een enkele bril betreft.
4. Grotere aantallen gaan via track & trace.
_______________________________
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OPZICHT BESTELLINGEN ZIJN MOGELIJK
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN
1. 	Maximaal 3 monturen kunt u opzicht bestellen
(vermeld er ook bij dat het een opzicht
bestelling betreft)
2. 	Wij brengen 10 euro opzichtkosten in rekening
als u alle modellen retour stuurt.
3. 	Als u 1 of meerdere wilt behouden, stuurt u de
rest terug en wij crediteren de geretourneerde.
De opzichtkosten vervallen.
4. 	U dient de opzichtzending binnen 14 dagen te
retourneren, daarna word alles in rekening gebracht.
5. 	De opzichtzending moet retour gestuurd worden
naar colibriS, Rudolf-Diesel-Strasse 4,
23617 Stockelsdorf, Duitsland
NB! Graag alle correspondentie in het Engels of Duits.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
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Voor uw reguliere bestellingen
komt
graag bij u langs in
de winkel met de hele collectie
van colibriS!

Walter

Gerd Meiertoens M.A. | Head Of Backoffice & Operations
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