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Webáruház, Csomagküldés

Web
áruház és csomagküldés

Rendelési
információk

A vásárlás
regisztráció nélkül lehetséges. A rendeléshez szállítási és számlázási név és
cím megadása szükséges. A kívánt terméket a kosárba helyezve, a szállítási
címet (és ha eltérõ, a számlázási címet) megadva, majd a kívánt átvételi módot
(GLS futárszolgálat vagy személyes átvétel) kiválasztva adhatja le rendelését.
A GLS futárszolgálattal történõ kiszállítás díja minden esetben 27% áfát
tartalmaz.

A
megrendelések feldolgozása

A
megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ napon
kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidõ, a visszaigazolástól
számított 2-3 munkanapon belül. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Cégünk nem vállal felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk a beszállító,
vagy rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása
miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történõ teljesítés kizárólag a
megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor! A termék vételárának
elõre történõ kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldõjének
részére.

Rendelés
menete

1. A
megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba

2.
Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a vásárlás
folytatása" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni,
ellenõrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az törlés"
gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követõen válassza
a kosár frissítése" gombot.

3. Szállítási
/ Számlázási adatok megadása. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges
regisztráció.
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4.
Szállítási/fizetési mód kiválasztása.

5.
Megrendelés. Az adatok megadását követõen a " Megrendelés" gombra
kattintva tudja elküldeni megrendelését, elõtte azonban még egyszer
ellenõrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a
megrendelésével. (Pl: a készülék, vagy termék mennyiségét, kiszállítását
illetõen, stb.)

6.
E-mail-ben a megrendelés elküldését követõen visszaigazolást kap. Ha a
visszaigazoló levél nem érkezik meg néhány órán belül, kérjük adja le újra
rendelését, mert lehetséges hogy hibásan adta meg e-mail címét. Emellett
ellenõrizze, hogy e-mail tárhelye ne legyen tele.

(Ábrákkal
ugyanez megtalálható az Internetes
vásárlás menüpontunk alatt.)

A
megrendelés elküldése regisztráció nélkül lehetséges. Fontos, ügyeljen az
adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve
szállításra a termék. Kérjük telefonszámot minden esetben adjon meg, hogy
a kiszállítással kapcsolatban felvehessük Önnel a kapcsolatot. Ha változtatni
szeretne megrendelésének adatain, pl. más kiszállítási címet szeretnem, mint
amit megadott, jelezze azt az info@szigetshop.hu e-mail
címünkön. vagy a +3670-256-77-50-es telefonszámunkon. (Az email cím védve van a
spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges.)

A
megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt
terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendõ végösszeg
a megrendelés összesítõje és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a
csomagot kézbesítéskor a futár elõtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen
a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzõkönyv felvételét és ne vegye át
a csomagot. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban
elfogadni! Biztosítunk lehetõséget a csomag értékének elõre történõ
kiegyenlítésére is (- banki átutalás). Ebben az esetben rendelésekor
megjegyzésként írja be átutalásos számla igényét, vagy jelezze telefonon
ügyfélszolgálatunknak. (+3670-256-77-50)! A kiszállítás az áru vételárának
számlánkra való beérkezése után történik.

Fizetési
módok

Utánvét: A terméket a kiszállító futárnak
fizeti a megrendelõ.

Elõre
utalás: A
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vásárlónak kiállított számla ellenében vásárló eladó számlájára a készülék
vételárát átutalja, ezután eladó a terméket futárszolgálattal elküldi a
vásárlónak. Személyes átvétel is lehetséges mintaboltunkban.

Házhoz
szállítás, információk

Web
áruházunk megrendeléseit a GLS Hungary Kft. teljesíti. A csomagok kézbesítése
munkanapokon történik 8-17 óra közötti idõszakban. Amennyiben ebben idõszakban
nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerû (amennyiben van rá
lehetõsége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat egyszeri kézbesítést
kísérel meg, és sikertelen kézbesítés esetén értesítést hagy a másodszori
kézbesítéshez szükséges információkkal, telefonszámmal.

Házhoz
szállítás díjszabása

GLS
futárszolgálattal a szállítás díja minden esetben 27% áfát tartalmaz.

Felhívás a
csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag
abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött
csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelõre terheljük, újra küldését
kizárólag a csomag ellenértékének elõre történõ átutalása esetén áll módunkban
ismételten elindítani!
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