Доставка замовлень у відділення Justin

Justin – це новий оператор на ринку доставки України.
Justin є частиною великої Fozzy Group. Ця перевага дозволяє зекономити
час клієнтів та надає можливість отримувати і надсилати відправлення в
улюблених магазинах: Сільпо, Фора, Ringoo, гіпермаркетах Fozzy та
діскаунтерах Thrash.
Переваги поштових послуг компанії Justin:
●

●

●

Мережа та зручні локації для отримання замовлень - 500 відділень у
супермаркетах та ТРЦ, в тому числі, в Сільпо, Фора, Fozzy, Фуршет,
Novus, RIngoo, Trash, Велика Кишеня та інші.
https://justin.ua/viddilennya/
Швидкість доставки Justin відповідає кращим стандартам ринку.
Доставка по Києву та містами - мільйонниками відбувається на
наступний робочий день. Між іншими населеними пунктам України –
до 2-3х робочих днів.
Зручний графік роботи - більшість відділень працюють за графіком
роботи супермаркетів та ТРЦ - з 08:00 до 20:00, а іноді і до 22:00, 7 днів
на тиждень.

Як скористатись послугами компанії Justin?
1. Виберіть найближче відділення за посиланням: https://justin.ua/tools/
Весь список доступних відділень по Україні за посиланням:
https://justin.ua/karta-vididlen/

2. При оформленні замовлення в відповідному полі оберіть зі списку
потрібне вам відділення.
Важливо! Якщо у населеному пункті немає відділення компанії Justin
замовлення буде анульоване. Будь ласка, перед оформленням
замовлення уважно перевірте наявність поштових відділень Justin:
https://justin.ua/karta-vididlen/
3. Термін доставки замовлення – від 24 до 48 годин.
4. Про доставку замовлення у відділення Justin буде проінформовано за
допомогою смс-повідомлення.
5. Термін зберігання замовлення на відділенні Justin – 5 днів
6. Відслідкувати статус доставки замовлення можливо на сайті:
https://justin.ua/ , вказавши номер товарно транспортної накладної.
7. Відвантаження зі складу на відділення Justin здійснюється лише
оплачених замовлень.
8. У разі відсутності зарахування коштів на номер консультанта протягом 3-х
робочих днів після оформлення, замовлення буде розформовано.
9. Можливість оформлення замовлень в кредит відсутня.

Телефон гарячої лінії компанії Justin: 0-800-301-661 (дзвінок безкоштовний)
Графік роботи: більшість відділень з 8:00-20:00, 7 днів на тиждень.
Точна інформація є за посиланням: https://justin.ua/viddilennya/

