
Za zakupy dokonane w sklepie internetowym rh7.pl możesz zapłacić na kilka sposobów, wybierz 
najwygodniejszy dla Ciebie. 

 

1. Płatności elektroniczne w systemie Przelewy24- oferują szybkie przelewy bankowe z 
większości polskich banków, przelew tradycyjny a także płatności kartami Visa i 
Mastercard - wystarczy wybrać opcje w koszyku podczas składania zamówienia a 
zostaniesz przekierowany na bezpieczne, szyfrowane strony operatora płatności 
Przelewy24 gdzie szybko sfinalizujesz transakcję. 

 

 
2. Przelew na konto bankowe (tradycyjny przelew): 
Przelew pieniężny z konta bankowego lub wykonany na poczcie, w którego tytule należy 
umieścić swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia. 
 
Należność za zamówienia płatne w złotówkach (PLN) należy wpłacać na poniższe konto: 

WELLNESS TU i TERAZ S.C. 

A. Karpińska, R. Karpiński 

ul.Leona Berensona 10C/5 

03-287 Warszawa 

NUMER RACHUNKU  mBank  37 1140 2004 0000 3402 7707 0010 

 

Dane dla przelewów dokonywanych z zagranicy: 

Należność za zamówienia płatne w Euro należy wpłacić na poniższe konto (po wcześniejszym 
kontakcie mailowym lub telefonicznym) 

IBAN: PL75 1140 2004 0000 3112 0750 7926 

SWIFT: BREXPLPWMBK 

Nazwa banku: mBank 

 

Należność za zamówienia płatne w USD należy wpłacić na poniższe konto (po wcześniejszym 
kontakcie mailowym lub telefonicznym) 

IBAN: PL97 1140 2004 0000 3112 0750 7918 

SWIFT: BREXPLPWMBK 

Nazwa banku: mBank 

 

 



3. Płatność za pobraniem: 

Dla wszystkich, którzy wolą zapłacić za przesyłkę kurierowi przy odbiorze (wyłącznie na terenie 
Polski). 

Koszt przesyłki pobraniowej: 

• powyżej 299zł – Gratis 
• poniżej 299zł -  3zł 

 

 

4.  

 

!!! OSTRZEŻENIE !!! Skutkiem nie odebrania przesyłki pobraniowej oraz braku jakiegokolwiek 
kontaktu z odbiorcą będzie wystawienie na nazwisko kupującego faktury VAT obciążającej go 
kosztami wysłania przedmiotu, pakowania i powrotu przesyłki nie odebranej. Termin zapłaty za 
fakturę będzie wynosił 14 dni od daty otrzymania faktury, niezapłacenie należności spowoduje 
oddanie niniejszej faktury do firmy windykacyjnej, koszt takiej operacji spowoduje zwiększenie kwoty 
należności do około 780 zł 

 

W celu uniknięcia takiej sytuacji prosimy, w razie nie otrzymania paczki lub awiza w ciągu 3 dni od 
dnia wysyłki (o którym informujemy mailowo) o kontakt pod nr.795 900 860 lub kontakt e-mail 
sklep@rh7.pl 


