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Szállítási és fizetési feltételek
1.) Termékszállítás
A Szolgáltató a raktáron lévő termékek esetében a szerződés hatálybalépésétől számított 2-5
munkanapon, raktáron nem lévő termékek esetében 1-3 héten belül vállalja a termék
kiszállítását.
A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás / késedelmes
kiszállításból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
A pontos szállítási díjakról a weboldalon a "Szállítási mód" kiválasztásakor tájékozódhat.
Házhozszállítási díja magába foglalja a megrendelt termék raktártól a rendeltetési hely
földszintjéig való szállítását.
A Házhozszállítási díja:
– Várpalotán és 10 km-es körzetében a házhoz szállítás INGYENES.
– Várpalota 10 km-es körzetén kívül 20.000 Ft rendelési értékig a házhoz szállítás díja: 1400
Ft + ÁFA, bruttó 1778 Ft
– Várpalota 10 km-es körzetén kívül 20.000 Ft rendelési érték felett a házhoz szállítás
ingyenes.
A házhozszállítás munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A házhozszállítás
időpontjának egyeztetését a futárszolgálat közvetlenül a Vásárlóval végzi. Sikertelen
kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.
Át nem vett termékek esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Vásárlóra terheli.
A Szolgáltató a terméket kizárólag a vételár előre történő kiegyenlítése esetén küldi meg
ismételten a Vásárló részére.
A Szolgáltató a megrendelt terméket a szállítási értesítéstől számított 10 munkanapig tárolja,
amennyiben ezen időtartamon belül nem kerül átvételre, és a Vásárló nem jelzi írásban az
ügyfélszolgálat felé a későbbi átvétel igényét, úgy a megrendelés törlésre kerül, melyről a
Szolgáltató e-mail üzenetben értesíti a Vásárlót és részére az esetlegesen már átutalt vételárat
visszautalja.
Házhozszállítás során a Vásárló köteles a terméket átvételkor a futár jelenlétében kibontani,
és annak sértetlenségét ellenőrizni, esetleges kifogását pedig haladéktalanul jelezni a
szállítólevélen való feltüntetéssel.
Ezt követően a futár átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, a Vásárló pedig, amennyiben a fentiek szerint kifogással nem él - a számla futárnál maradó példányát aláírva
igazolja a termék sérülésmentes átvételét.
2.) Csomagolás:
A honlapon feltüntetett árak a csomagolás költségét tartalmazzák.
3.) Vételár megfizetése:
A Vásárló az alábbi fizetési formák közül választhat:



készpénzben a termék átvételekor
banki átutalás útján

