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Fizetési és Szállítási Feltételek

Megrendelés lépései

Tegye a megvásárolni kívánt tételeket a kosarába, majd kattintson a „Megrendelem” gombra.
A „Kosárban” tudja változtatni a kiválasztott tételek mennyiségét, módosíthatja a kívánt termékek
listáját. A kosárban szereplőket a „megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti.
Következő lépésben adja meg személyes adatait, illetve a szállítási és számlázási adatokat, majd
nyomja meg a „Tovább” gombot. A megrendeléseket jelenleg csak postai szállítással és utánvéttel
tudjuk biztosítani, így ez már alapértelmezettként szerepel a fizetési és szállítási feltételek
megadásánál. A „Tovább” gomb megnyomásával léphet tovább a megrendelését összegző oldalra.
Itt ellenőrizheti adatait és a megrendelni kívánt terméket, majd a „Megrendelés” gomb
megnyomásával elküldi a megrendelését.
Megrendeléséről rendszerünk pár percen belül automatikus visszaigazolást küld. Amennyiben a
visszaigazolás nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.
Ezt követően munkatársaink értesülnek az Ön megrendeléséről és elindítják az Ön által kért termékek
postai kiszállítását.
Fizetési feltételek
Utánvéttel: Utánvétes fizetés esetén a csomag díja az átvételkor fizetendő a termék vételárával
együtt.
Szállítási feltételek
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót
is. Jelenleg csak belföldi házhozszállítással tudja a termékeket átvenni, mely esetben az árucikkek
vételára az utánvét során fizetendő.

Belföldi házhozszállítás
Az aktuális megrendeléshez kapcsolódó szállítási, adminisztrációs és csomagolási díjat
(a továbbiakban szállítási költség) az Eladó a visszaigazolásban közli Vevővel.
Házhoz szállítás díja a csomag súlya alapján:
2 kg-ig:

1760 Ft

5 kg- ig:

1995 Ft

10 kg-ig:

2 110 Ft

20 kg-ig:

2 350 Ft

A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül
megállapításra.
Amennyiben a csomag csak üvegpoharakat vagy/és üvegpoharakat is tartalmaz, a csomagot törékeny
jelöléssel szállítjuk, mely a szállítási költségei a következőképpen alakulnak:
2 kg –ig:

3 516 Ft

5 kg- ig:

3 988 Ft

10 kg-ig:

4 224 Ft

20 kg-ig:

4 696 Ft

A poharak és a pólók körülbelüli súlya a következőképpen alakul: póló: 180 gramm, pohár: 380
gramm.
A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.
A csomagokat a Magyar Posta Zrt-vel szállítatjuk!
A szállítási idő térségtől függően 3-5 munkanap.
Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban
értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a
kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00
óra között történik!

