
Fast and secure delivery 

  

The delivery price is written in every article. 

 

The delivery service delivers each shipment within 1 to 3 working days on the 
entire territory of the Republic of Macedonia. Macedonia and other countries, to 
each address and settlement. 

 

 

Other information about delivery 

The products are always safely packed so that they do not have the ability to be 
damaged during transportation. When ordering the parcel, the ordering party is 
obliged to check it in detail and to see if there is any visible damage. If any 
damage and shortcomings are detected, they should immediately be reported to 
the person submitting the shipment. 

 

All shipments are insured against loss and damage upon delivery to each 
address. Upon receipt of the shipment, the orderer is obliged to sign the delivery 
note from the supplier and to keep one of the samples for himself as a 
confirmation for the takeover. 

 

For all other information, please contact us at the phone number + 38976256899 
or email info@iamwater.mk 

Dorëzimi i shpejtë dhe i sigurt 

  

Çmimi i dorëzimit është i shkruar në çdo artikull. 

 



Shërbimi i shpërndarjes dërgon çdo dërgesë brenda 1 deri në 3 ditë pune në të 
gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Maqedoni dhe vende të tjera, në çdo 
adresë dhe zgjidhje. 

 

 

Informata të tjera rreth dorëzimit 

Produktet gjithmonë janë të paketuara në mënyrë të sigurt në mënyrë që ata të 
mos kenë mundësi të dëmtohen gjatë transportit. Kur urdhëron parcelën, 
urdhëruesi është i detyruar ta kontrollojë atë në detaje dhe të shohë nëse ka 
ndonjë dëm të dukshëm. Nëse zbulohen ndonjë dëm dhe mangësi, ato duhet t'i 
raportohen menjëherë personit që dorëzon dërgesën. 

 

Të gjitha dërgesat janë të siguruara kundër humbjes dhe dëmtimit pas dorëzimit 
në secilën adresë. Pas pranimit të dërgesës, urdhëruesi është i detyruar të 
nënshkruajë fletën e dorëzimit nga furnizuesi dhe të mbajë një nga mostrat për 
vete si një konfirmim për marrjen në dorëzim. 

 

Për të gjitha informatat e tjera, ju lutemi na kontaktoni në numrin e telefonit + 
38976256899 ose email info@iamwater.mk 

Брза и безбедна испорака 
  
Цената за испораката е пишана во секој артикал.     
 
Доставната служба ја испорачува секоја пратка во рок од 1 до 3 работни дена на целата 
територија на Р. Македонија и други земји, до секоја адреса и населено место.    
 
 

Други информации околу испораката 

Производите се секогаш безбедно спакувани, така што при транспортот немаат можност да 
бидат оштететни. Нарачателот е должен при приемот на пратката детално да ја провери и да 
воочи дали има некакви видливи оштетувања. Доколку се увидат било какви оштетувања и 
недостатоци веднаш да се пријави на лицето кое ја доставува пратката. 
 
Сите пратки се осигурани од губење и оштетување при испорака до секоја адреса. При 
превземањето на пратката нарачателот е должен да ја потпише и испратницата од 
доставувачот и да задржи еден од примероците за себе како потврда за превземањето. 



 
За сите други информации контактирајте не на телефонскиот број +38976256899или преку 
email info@iamwater.mk 
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