SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK
Mennyi idő alatt szállítunk ki?
A rendelés visszaigazolását követően általában 2-3 munkanap alatt érkezik meg a kívánt termék és vehető át
telephelyünkön, vagy tudjuk a csomagot elindítani. Kivételt képeznek azok a termékek melyek telephelyünk raktárában
megtalálhatók, ezek akár a rendelés napján a nyitvatartási időben átvehetők.

Milyen szállítási módok közül választhat?
Jelenleg három szállítási mód közül lehet választani:
•

Csomagküldés futárral

•
•

Személyes átvétel üzletünkben
Céges szállítás (Bizonyos esetekben, mennyiségektől függően, és távolságra való tekintettel cégünk által
biztosított szállítás is megoldható egyeztetés alapján)

Mennyibe kerül a szállítás futárszolgálattal, és mik a feltételei?
A Fizetés lehetséges: utánvéttel, készpénzzel vagy bankkártyával a futárnak 50.000,-Ft értékhatárig. A 50.000,-Ft
értékhatárt meghaladó rendelés esetén előre utalással, illetve online bankkártyával.
Figyelem, amennyiben a megrendelt termék csomagolása/feladása bármilyen kockázattal járna (sérülékeny
termék, túl nagy összsúlyú termék) úgy annak a megrendelésnek a teljesítését az Eladó visszautasíthatja, amiről
telefonon, vagy emailen keresztül értesíti a Vásárlót.
Az alábbi termékek esetén nem vállaljuk a kiszállítást, kizárólag egyedi esetekben (pl.: cégünk saját futára tudja
vállalni a csomag biztonságos kézbesítését)
•
•
•

5 litert meghaladó festékek
5 kg meghaladó zsákos termékek
túl nagy méretű termékek, idetartoznak a gipszkartonok, profilok, polisztirolok és minden ebbe a méret
kategóriába sorolható termék

A terméket az Eladó szerződéses partnere szállítja ki (GLS), de szükség esetén az Eladó harmadik fél segítségét
alvállalkozóként/közreműködőként igénybe veheti, vagy a szállítást az Eladó végzi.
Az Eladó a termék raktárba való megérkezést e-mailben jelezi a Vásárlónak és a termék csomagolását követően átadja a
futárnak, melyről a Vásárló részére külön e-mail értesítést küld.
DÍJ
A kiszállítás díja:
GLS futárszolgálat 1.590 Ft (bruttó)
SÚLY FELÁR
40 KG-ig nincsen felár, az általános kiszállítási díj számít, amennyiben ezt meghaladja további 40KG-hoz tartozó
szállítási költséget számolunk fel minden megkezdett 40KG-nál. (+ 1.590 Ft Bruttó)
UTÁNVÉT FELÁR
Állandó 550 Ft (Bruttó) felár.

Mennyibe kerül a szállítás céges szállítás esetén?
Cégünk vállalta szállítás esetén előre utalással, valamint helyszínen készpénzzel történő fizetésre van lehetőség.
A szállítási díjat meghatározza, a megrendelés értéke, a cégünk telephelyétől megadott távolság is. Ezzel kapcsolatban
további egyeztetések szükségesek.

Milyen fizetési módok közül választhat?
A megrendelt termékek vételárának kiegyenlítése átutalással / utánvétellel / készpénzben /
bankkártyával lehetséges.
Átutalásos fizetés futárcéges átvétel és személyes átvétel estében is lehetséges, amikor a díjbekérőt elektronikus úton
előre megküldjük és a számlánkra történő jóváírás után vehető(k) át termék(ek) vagy indítjuk a futárral a csomagot.
Kérjük ne utaljon a számlánkra addig, amíg a díjbekérőt nem küldtük el emailben. Az átutalás megjegyzés vagy
közlemény rovatban a díjbekérő Bizonylat számát feltüntetni szíveskedjen, a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az
áru átvételekor amennyiben nem az veszi át a terméket akinek a nevére szól a számla, úgy csak meghatalmazással áll
módunkban kiadni a terméke(ke)t, melyet emailben előre vagy papíron az átvételkor kérünk. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell az Meghatalmazó nevét, A meghatalmazott nevét és egy személyi okmányának számát. Ez az eljárás
mind a vevő, mind az eladó érdekeit szolgálja, hogy egy előre kifizetett termék a jogos tulajdonosához kerüljön.
Utánvételes fizetés futárcéges (GLS), valamint általunk végrehajtott szállítás esetén lehetésges és 100.000-Ft
értékhatárig lehetséges. Az ezen értékhatárt meghaladó csomagküldéses szállítással rendelkező megrendelések esetén
átutalásos fizetésre van csak lehetőség.
Készpénzes fizetés személyesen, bolti átvétel esetén lehetséges.
Bankkártyával az üzletben történő fizetésre bolti személyes átvétel esetén van lehetőség. A megrendelés leadása után
cégünk visszaigazoló levelet küld a vevőnek, amely tartalmazza a teljes bruttó vételárat, az esetleges kedvezményeket,
valamint a szállítás költségét. A 2021 év középétől, már a futárcéges (GLS) szállítások esetén is van lehetőség a
bankkártyás fizetésre.
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