
Szállítási információk 

  

Szállítási módok: 

1. Személyes átvétel: ingyenes - Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 

34.  (Előzetes egyeztetés szükséges!) 

2. 0 - 29.999 Ft -ig a házhoz szállítás költsége: 1490 Ft  

3. 30.000 Ft -tól a házhoz szállítás költsége: ingyenes- kérjük a szállítási módnál az 

"Ingyenes szállítás" opciót jelölje meg 

4. Tetőboxok, síboxok házhoz szállítás esetén túlméretes csomagkezelési díjat 

számolunk fel: 
175cm box hosszúságig 5900 Ft, 

175cm-nél hosszabb box esetén 8000 Ft. 

Amennyiben a 30.000 Forintot nem éri el a vásárlás értéke, akkor a termékek súlya szerinti 

díjszabás érvényes: 0-5kg: 1490 Ft, 5-10kg: 1890 Ft , 10-15kg: 2290 Ft. 

  

Szállítási feltételek 

Termékeinket a Magyarország egész területén 48 órán belül házhoz szállítjuk a 

megrendeléstől számítva munkanapokon, de maximum hat munkanapon belül, ettől eltérő 

szállítási időről minden esetben tájékoztatást adunk. Amennyiben az itt feltüntetett 

határidőknél hamarabb szeretné átvenni a megrendelt termékét, kérem, vegye fel velünk a 

kapcsolatot! Kiszállítás esetén csomagolási költséget nem számítunk fel. 

Az eladó az itt tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés 

teljesítésekor a készleten lévő termékekre. A készleten nem lévő termékeket is igyekszünk 

ugyanilyen gyorsan kiszállítani, de ez a minket kiszolgáló importőrök munkájától, 

raktárkészletétől is függ. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását 

követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden 

esetben, e-mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított 

legyen. A vásárló köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan 

teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az 

eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját 

elfogadni. Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni 

a futárral. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak 

elutasítását vonja maga után. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru 

átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik 

az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő 

többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. Magyarország 

területén kívülre történő szállítás esetén, kérem, érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál a 

lehetőségekről, díjakról. 

 


