KISZÁLLÍTÁS
Csomag átvétel
Átvételkor kérjük győződjön meg a csomag sértetlenségéről! Ha a Vásárló
sérülést tapasztal a csomagoláson az átvétel során, akkor a futártól kérjük
ne vegye át a terméket és küldje vissza. A csomag szállítása során
felmerülő esetleges sérülésekért a Szol gáltató nem vállal felelősség et!
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az
áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató
díjmentesen biztosítja. Amennyiben a csomagoláson található sérülés a
termék minőségére, állapotára is nega tív hatással bír, úgy a hibát
lehetőség szerint javítjuk, a terméket cseréljük -sérülésmentes állapotban
és számla ellenében- az Általános Szerződési Feltételekbe foglaltak
szerint!
Fizetés
Fizetési módok
– Előre fizetés átutalással bankszámlánkra:
ERSTE Bank, Nagy Zsuzsanna 11600006-00000000-81328493
– PayPal segítségével: A fizetés Paypal -on keresztül is elvégezhető. A
fizetés terhelésre és levonásra kerül a bankszámláról a fizetési folyamat
végén. A vásárlás során igazoln ia kell, hogy a hitel -/bankkártya, amit
használ, az az Öné, vagy hogy Önt külön felhatalmazta a hitel-/bankkártya
tulajdonosa annak használatára. Minden hitel -/bankkártya-tulajdonos
köteles az érvényesítés ellenőrzésére és a kártyakibocsátó által való
engedélyezésre. Ha a fizetési kárty a kibocsátója elutasítja a fizetés
engedélye zését, nem felelünk bármiféle késésért vagy a s zállítás
elmaradásáért.
A készl eten l évő termékek meg rendel és einek vég összeg ének ki eg yenl í tése
kizárólag előre utalással történhet. A megrendelt termék kézbesítését a
rendelés ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követő 10
munkanapon belül indítja a Szolgáltató.
A rendelés leadását követően e -mailben tájékoztatja Szolgáltató a
Vásárlót
a
banki
átutalás
részleteiről
(kedvezményezett
neve,
bankszámlaszáma,
fizetendő
összeg,
közleményben
feltüntetendő
azonosí tó). A z e -mai l meg érkez éséi g kérjük, n e i ndí tsa el a ba nki átu tal ást!

Számla
Szolgáltató a megrendelt termékekről a vásárló részére, a kifizetés
igazolására, számlát állít ki. A kiszállított áru számláját elektronikusan
(kérés esetén postai úton) küldjük.
Szállítási határidő
Megrendelések teljesítése a vásárlás végösszegének banki átutalással
történő kiegyenlítését követően körülbelül 10 munkanapot vesz igénybe .

Hely

Ajánlott
250g-ig

postacsomag Házhozszállítás MPL

Magyarország

690 Ft

1490 Ft

1.zóna (1)

2350 Ft

7500 Ft

