
Szállítási- és fizetési feltételek
 

Kosár információk:

A kosárba gyűjtött termékek és darabszámuk módosítására, ill. törlésére lehetősége van mindaddig, amíg a 
megrendelési folyamat végén a "Megrendelés megerősítése"-re kattintva be nem fejezte a megrendelését.

 
Szállítási információk:

A megrendelt termékeket átveheti személyesen, vagy csomagküldéssel juttatjuk el Önhöz.
 
 
Házhoz szállítás:
 
Kizárólag Magyarország területére áll módunkban szállítani.
 
Kérjük, a kiszállítás megkönnyítése és meggyorsítása érdekében, rendelésének feladása során, ügyeljen a 
következőkre:
–  Olyan címet adjon meg ahol Ön, vagy meghatalmazottja biztosan megtalálható.
–  Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen Ön bármilyen helyzetben elérhető.
 
A szállítás díja: A szállítási díj tartalmazza a szállítás költségét és az utánvét díját. 

Választható szállítási- és fizetési módok:

1. Személyes átvétel üzletünkben.

     címek: 9330 Kapuvár, Fő tér 21.
                9300 Csorna, Templom u. 2.

2. MPL futárszolgálattal:

A szállítás díja: 990 Ft

A szállítás az MPL szabályai alapján történik. A csomagok a feladást követően nyomkövethetők a Magyar Posta 
weboldalán, a csomagszám alapján, melyről a Vevő e-mailben kap értesítést.

A kosárba helyezett termékekhez az áruház rendszere automatikusan hozzárendeli a választható szállítási 
lehetőségeket.

Csomagolásra költséget nem számítunk fel. 

Egyszerre több termék megrendelése esetén a termékeket egy csomagban küldjük el a Vevőnek kedvezőbb szállítási 
költség elérése érdekben. 

Amennyiben az egyszeri vásárlási érték meghaladja a 15000 Ft-ot a szállítás díját átvállaljuk. Fontos! Nem a 
kosárban szállítási díjjal számított végösszegnek, hanem a megrendelt termékek vételárának kell az adott 
összeghatárt meghaladnia, hogy az ingyenes szállítás opció megjelenjen. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a 
webáruház automatikusan felajánlja az ingyenes szállítási módot.

Szállítási határidő: A megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül postára adjuk a megrendelt 
terméke(ke)t.
  
Utánvéttel történő fizetés esetén a futár csak a vételárár és a szállítás díjának megfizetése után adja át a csomagot a 
Vevő részére.

A csomag átvételnél mindig ellenőrizze le, hogy a szállítmány nem sérült-e! Utólagos reklamációt szállítás alatt 
történő sérülésre nem fogadunk el!

 
 
Fizetési információk:
 
Az árucikkek mellett kiemelve feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely forintban értendő és tartalmazza a 27 
%-os ÁFÁ-t.
 
A termék megrendelésének megfelelő összeg (vételár + szállítási díj) megfizetése a következő módokon lehetséges:

1. Az utánvéttel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik. A termék vételárát a 



futár veszi át a Vevőtől és juttatja el az Eladónak.
2. Személyes átvétel esetén, az átvétel helyén készpénzben.  

Számla: Az Eladó minden esetben a csomagban elküldi a Vevőnek az áru ellenértékének megfizetését igazoló 
blokkot, melyet a Vevő a szavatossági határidő lejáratáig köteles megőrizni.

 
Kérjük, hogy megrendelés előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, illetve A rendelés 
folyamata menüpont alatt található információkat is!

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége, keresse fel bizalommal ügyfélszolgálatunkat 
az info@gustavo.hu email címen, vagy a 20/371-49-05 telefonszámon! 

2014.10.09.

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:
SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

http://begual-taska.hu/img/cms/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1si-%20%C3%A9s%20fizet%C3%A9si%20felt%C3%A9telek%20-%20Begual%20Shop.pdf

