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Lütfen Dikkat !Bazen Trendyol'dan kaynaklı olarak tekli olarak gönderilecek ürünler ürün başlığında 6'lı,12'li,24'lü şekilde gösterilebilmektedir. Mağazamızda satılan hiçbir ürün toplu gönderilmemektedir. Satın almış olduğunuz üründen 1 (bir) adet gönderilecektir. Bu ayrıntıya dikkat etmenizi hassasiyetle rica eder, mutlu alışverişler dileriz.Ürün
özelliklerinde yer alan siyah renk bilgisi, temsili bir bilgidir. Fotoğrafı ve ürünü baz alınız. Ürünlerimiz depomuzun stoğunda var ise aynı gün, şubelerimizde var ise ertesi gün, bayilerimizde var ise 2. iş gününde kargoya verilecektir. Geciken kargoyu en az sizler kadar bizler de sevmiyoruz : ) Türkiyenin en uygun kargo anlaşmasıyla, en uzak köylere
dahi en uygun fiyatlarla gönderim sağlıyoruz. Muhteşem kargo ekibimizin paketlediği kargolarda kırılma ihtimali % 0.21'dir. Ortalama kargo gönderim süremiz 0.93 gündür.Sizlerle daha ileriye..Cukurova Kitap Sanal Satış EkibiLütfen Dikkat !Bazen Trendyol'dan kaynaklı olarak tekli olarak gönderilecek ürünler ürün başlığında 6'lı,12'li,24'lü şekilde
gösterilebilmektedir. Mağazamızda satılan hiçbir ürün toplu gönderilmemektedir. Satın almış olduğunuz üründen 1 (bir) adet gönderilecektir. Bu ayrıntıya dikkat etmenizi hassasiyetle rica eder, mutlu alışverişler dileriz.Ürün özelliklerinde yer alan siyah renk bilgisi, temsili bir bilgidir. Fotoğrafı ve ürünü baz alınız. Ürünlerimiz depomuzun stoğunda
var ise aynı gün, şubelerimizde var ise ertesi gün, bayilerimizde var ise 2. iş gününde kargoya verilecektir. Geciken kargoyu en az sizler kadar bizler de sevmiyoruz : ) Türkiyenin en uygun kargo anlaşmasıyla, en uzak köylere dahi en uygun fiyatlarla gönderim sağlıyoruz. Muhteşem kargo ekibimizin paketlediği kargolarda kırılma ihtimali % 0.21'dir.
Ortalama kargo gönderim süremiz 0.93 gündür.Sizlerle daha ileriye..Cukurova Kitap Sanal Satış EkibiPage 2DSACategoryId/91/104356/104420Satıcı : Beyazıt KitapeviSon 1 ürünTahmini Teslimat: 24 - 27 AğustosÇap Yayınları 10. Sınıf Fen Lisesi Biyoloji Seti * Hücre Bölünmeleri * Kalıtımın Genel İlkeleri * Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre
Sorunlar Çap Türkiye Geneli Deneme Sınavı HediyeliBu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.Bir ürün birden fazla satıcı tarafından
satılabilir. Ürün liste ve detay sayfalarında tüketici memnuniyeti göz önüne alınarak fiyat avantajı, teslimat hızı, iade oranları ve genel hizmet kalitesine göre belirlenmiş puanı en yüksek satıcı görünür satıcı olur. Diğer satıcılar, ürün detay sayfasında alternatif olarak listelenirler.
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