
Întrebări frecvente

Livrare prin OLX
„MIȘCĂ LUMEA FĂRĂ SĂ TE MIȘTI”

Cum pot ajuta școala?

De fiecare dată când un utilizator OLX va accesa serviciul de livrare prin OLX și livrarea se
va finaliza, aceasta se va traduce într-o donație ce consta în contravaloarea în bani a
unor materiale de construcții care vor fi donate pentru reabilitarea școlii din Lădăuți,
Covasna.

Cum va ajuta OLX școala?

OLX își asumă responsabilitatea de a transfera donațiile, în timp util, către ONG ca
materialele de construcții să poată fi achiziționate pentru reabilitarea școlii din
Lădăuți.

De ce are loc această campanie?

Această campanie are rolul de a facilita accesul la educație pentru copiii din
provincie. Accesul la educație este o problemă reală în România pentru copiii din
mediile defavorizate, iar reabilitarea acestei școli nu face decât să creeze condiții
normale de studiu pentru elevi.

De ce am ales această școală?

Această școală a fost aleasă cu scopul de a sprijini organizația non-profit
„ASOCIAȚIA DE TINERET ÎMPREUNĂ PENTRU BARCANI” în implementarea și
dezvoltarea proiectului care constă în reabilitarea școlii din Lădăuți.

Cum utilizezi OLX Delivery?

După alegerea produsului, cumpărătorul poate comanda direct folosind butonul
“Comandă cu livrare”. Utilizatorul va alege modalitatea de livrare și va completa
datele necesare. Vânzătorii vor confirma comenzile cu ușurință. Utilizatorul are la
dispoziție două zile să confirme comanda. În trei zile, comanda va ajunge la
destinatar.

Care sunt avantajele serviciului OLX Delivery?

Livrare prin OLX oferă oricând informații legate de comanda înregistrată a unui
cumpărător, iar datele lui de livrare pot fi completate direct dintr-o pagină
securizată, fără a mai fi necesar un schimb în plus de mesaje între vânzător și
cumpărător. Livrare prin OLX ajută la simplificarea întregului proces de
cumpărare / vânzare și folosirea mai ușoară a opțiunii de trimitere prin curierat.



Cât durează campania / Cât timp pot ajuta școala?

Banii obținuți prin serviciile Livrare prin OLX vor fi transformați în donații până la
data de 31 octombrie 2021.

Ce tipuri de livrări are OLX?

La OLX, poți comanda tot ce îți dorești cu livrare oriunde vrei, ai 44% reducere
pentru serviciile de curierat prin Fan Courier sau Poșta Română și ai garanția unor
cumpărături în siguranță. Poți plăti cu cardul online sau ramburs, la livrare și ai
posibilitatea de a verifica produsele atunci când le primești. Cumpără și vinde
fără să pleci de acasă cu Livrare prin OLX

https://livrare.olx.ro/

