Szállítási információk
Szállítási és fizetési módok

Magyarországon belüli szállítás esetén:

1. OTP-s számlára előre utalás után postán maradó ajánlott küldeményként vagy
postán maradó csomagként
A szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak:

Postán maradó ajánlott levélként 600 Ft - a postán vehető át személyesen,
nem viszik házhoz, a posta nem küld értesítést az érkezésről, a feladástól számított 3.
munkanapon kb. megérkezik a küldemény és felvehető.

Postán maradó csomagként 1200 Ft - a postán vehető át személyesen, nem
viszik házhoz, a posta e-mailben és/vagy sms-ben küld értesítést az érkezésről.
2. OTP-s számlára előre utalás után csomagautomatába
2.1. Magyar Posta által posta

csomagautomatába szállítva 900 Ft.

Magyarországon található csomagautomaták listája a Magyar Posta oldalán itt elérhető:

PASZF_Archiv_KI15_Csomagautomatak_20181018_20181031.pdf (posta.hu)
2.2. Foxpost csomagautomatába szállítva 900 Ft.
Magyarországon az alábbi helyeken találhatók, ezen automaták egyikébe kérhető a
csomag: Csomagautomaták - FOXPOST
3. OTP-s számlára előre utalás után

Magyar Posta által csomagként házhoz szállítva 1500 Ft – a posta
küld értesítést e-mailben és/vagy sms-ben a szállításról.
4. Utánvéttel:

4.1. Foxpost csomagautomába 1200 Ft
Magyarországon az alábbi helyeken találhatók, ezen automaták egyikébe kérhető a
csomag: Csomagautomaták - FOXPOST

4.2. Magyar Posta szállítja csomagként házhoz 2000 Ft. Kiszállításkor
készpénzben és bankkártyával lehet fizetni a postásnál.
Postai díjszabás elérhető: Lapdijszabas-Hun_2021.pdf (posta.hu)

15.000 Ft (termékek értéke) feletti vásárlásnál minden
szállítási módnál a kiszállítás díját a webshop átvállalja,
vevő részére ingyenes!*
*érvényes: Magyarországon belüli szállítás esetén!
Magyarországon kívülre történő szállítás minden esetben egyedi egyeztetést
követően lehetséges! Amennyiben így szeretnéd a szállítást, kérlek rendelés
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Magyarországon kívüli szállítás esetén a 15.000 Ft feletti ingyenes szállítás nem
érvényes !
5. Budapesten személyes átvétel lehetséges a webshop telephelyén: 1124
Budapest, Fodor utca 133. előre egyeztetett időpontban. Ha személyesen
szeretnéd átvenni, akkor felvesszük veled a kapcsolatot, az átvétel idejének egyeztetése
céljából. Személyes átvételnél természetesen szállítási költség nincsen, ebben az esetben
fizetni készpénzben a helyszínen lehet.
Vásárolni regisztrációval vagy regisztráció nélkül is lehetséges. Felhasználó a belépés
után a kosárba helyezve tudja a vásárlást megkezdeni, ekkor a kosárba helyezett
termékek alatt már látható a szállítási költség összege is. (Vásárlás során a vásárló tudja
kiválasztani a kívánt fizetési és szállítási módot.)
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és
elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

