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Serdecznie zapraszamy na otwarcie naszego sklepu internetowego (http://elephas.lt/sklep-
internetowy.html) w dniu 30 października br. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom
naszych Klientów, którzy nie zawsze mogą nas odwiedzić w Wilnie. Księgarnia internetowa,
którą wkrótce otworzymy, umożliwi wszystkim miłośnikom polskiej książki zakup ulubionych
publikacji, gier i czasopism.

Korzystanie z naszej księgarni internetowej jest bardzo proste. Pierwszym krokiem jest założenie
nowego konta i podanie adresu dostawy. Później wybieramy interesujące nas produkty i umieszczamy
je w wirtualnym koszyku. Następnie decydujemy w sprawie dostawy (pocztą lub przez kuriera) oraz
płatności (przy odbiorze lub przelewem na konto). W miejscu na uwagi możemy wpisać dodatkowe
pytania. I to wszystko. Po potwierdzeniu zamówienia przez księgarnię (prosimy sprawdzić pocztę
elektroniczną) wykonujemy przelew lub, przy wyborze opcji płatności przy odbiorze, czekamy na
przesyłkę. Nasz sklep internetowy znajdą Państwo na stronie internetowej www.elephas.lt klikając w
SKLEP INTERNETOWY.

Reklama

W księgarni „Elephas” przy ulicy Olandų 11 w Wilnie znaleźć można szeroki wybór książek. Począwszy
od tematyki wileńskiej i historycznej przez literaturę współczesną, fantastykę i kryminał, jak też książki
dla dzieci i młodzieży, po lektury szkolne, pomoce naukowe, kolorowanki i zestawy ćwiczeniowe.
Jeżeli nie znajdą Państwo u nas jakiegoś tytułu sprowadzimy go specjalnie dla Was z Polski.
Księgozbiór uzupełniamy co dwa tygodnie. Mamy największy na Litwie wybór gier edukacyjnych w
języku polskim, kartki okolicznościowe i świąteczne, a także kalendarze. Oferujemy również bony
prezentowe na dowolną kwotę. Można u nas nabyć także polskojęzyczną prasę litewską: „Kurier
Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, miesięcznik „Magazyn Wileński” oraz kwartalnik „Znad Wilii”.
Oferujemy szeroki wybór czasopism polskich wraz z możliwością prenumeraty i odbioru osobistego w
księgarni lub dostawy pocztą bądź przez kuriera do domu. Przy zakupie na kwotę 100 litów lub
większą dołączamy kartę stałego klienta, która gwarantuje Państwu stałą zniżkę na książki wynoszącą
5 proc.

Dane kontaktowe



e-mail: elephas@takas.lt telefon: (8 5) 215 30 55 strona internetowa: www.elephas.lt facebook:
Księgarnia ELEPHAS

Godziny pracy

Poniedziałek-piątek: godz.10-19 Sobota: godz. 10-16 Niedziela: nieczynne
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