SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Vevő a megvásárolt terméket átveheti személyesen ingyenesen a Szegedi Nagybani Virágpiacon
(Szeged Röszkei út 177-es kilométerkő), mint átvételi ponton hétfőn és csütörtökön 6-12 óra
között vagy kérheti annak kiszállítását az általa megadott címre is.
A termékek szállítását a trans-o-flex Hungary Kft. munkatársai végzik.
Főszabály szerint a megvásárolni kívánt terméknek a Vevő részére történő kiszállítása a
megrendelést követően legkésőbb 7 napon belül valósul meg.
Abban az esetben, ha a kiválasztott, illetve megvásárolni kívánt termék bonyolultabb, egyedi
kivitelezést igényel, vagy nagyobb mennyiségben kerül igénylésre úgy a kiszállítási határidő a
megrendelés leadását követően akár 14 nap is lehet. A teljesítés pontos határidejéről minden
esetben tájékoztatja Vevőt a Vállalkozó.
Magyarország területén a házhoz szállítás költségei az alábbiak szerint alakulnak:
5000 Ft alatti rendelés esetén 1.700,-Ft
5.000,-Ft és 10.000,-Ft közötti rendelés esetén 1.300,-Ft
10.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes
Külföldre történő házhoz szállítás esetén a szállítással felmerülő költségek az alábbiak szerint alakulnak:
100.000,-Ft alatti rendelés esetén 5.000,-Ft
100.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes
FONTOS!
Amennyiben Vevő a vásárlás során a szállítási módok közül az ingyenes személyes átvételt választja,
úgy a megrendelt áru beérkezéséről és annak átvételi lehetőségéről szóló vállalkozói értesítést
követően Vevő 7 napon belül köteles átvenni a megvásárolni kívánt terméket és kifizetni annak
vételárát a Vállalkozás részére. Amennyiben a Vásárló ezen időpontot elmulasztja és előzetesen
nem egyeztet Vállalkozással az átvétel későbbi időpontjáról, úgy a Vállalkozás jogosult a 7 napig
át nem vett rendelést törölni és újraértékesíteni a nála maradt árut.
Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat a termék megvásárlása során:


Utánvéttel (A kézbesítőnek történő fizetés készpénzzel)
A megrendelés ellenértéke a lezárt csomag kézbesítésekor fizetendő készpénzben a
kézbesítőnek.



Készpénzzel
A megrendelt termék a Szegedi Nagybani Virágpiacon (Szeged Röszkei út 177-es
kilométerkő) található átvételi ponton történő személyes átvétele során nyílik erre a fizetési
módra lehetőség.



Banki átutalással
A megrendelés beküldését követően a Vállalkozó Erste Bank Zrt-nél 11998006-0609838210000001 (Swift/bic kód: GIBAHUHB; IBAN: HU1199 8006 0609 8382 1000 0001) szám
alatt vezetett bankszámlájára 3 napon belül köteles megfizetni Vevő a megrendelés
ellenértékét.
Az átutalás Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását követően jogosult Vevő az általa
vásárolt termékek kiválasztott módon történő átvételére.
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