SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A cégünk a vevőink gyors és kényelmes kiszolgálása érdekében a
megrendeléseiket, csomag,- raklapos küldeményeket az ország egész
területén a MPL futárszolgálattal kézbesítjük.
A megrendelt termékek szállítása minden esetben előzetes írásbeli
megrendelésben megadott címre történik. A szállítást a megrendelés
visszaigazolásában feltüntetett időben és díjon tudjuk vállalni.
A szállítás díja a vevőt terheli.
A futárszolgálat a küldeményt hétköznap 8:00-17:00 között két
alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére.
Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem eredményes a futár megadott
telefonszámon egyeztet a második kézbesítésről, ennek hiányában
értesítőt hagy, és az ott feltüntetett időben kísérli meg a második
kézbesítést.
A második kézbesítés sikertelensége esetén a futár értesítést hagy, melyen
feltünteti azt a postahelyet, és az őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult
átveheti a küldeményt.
Az eladót nem terheli felelősség a közúti szállítás során történt, a szállítási
szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy az Ügyfél által vagy egy előre
nem látható események okozta késedelemért.
Egyedi igényeit kérnénk a megrendelőben feltüntetni, mi visszaigazoljuk a
lehetőségeinket.
Szállítási határidő hétköznap 12 óráig beérkezett megrendelések esetében
a raktáron lévő terméknél 1 illetve 2 munkanapos kiszállításra választható.
Raktáron nem levő termék esetében várható szállítási időről tájékoztatjuk.
Az önnek megfelelő szállítási mód a megrendelőben feltüntetendő.
Az áraink forintban értendők.
A szállítási díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

MOL postapont 20 kg-ig
(A pontok listája itt
Házhoz szállítás 40 kg-ig

Postán maradó 30 kg-ig
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Súly

1 munkanapos

munkanapos

1 munkanapos

munkanapos

1 munkanapos
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0-2 kg

1 300 Ft

1 200 Ft

1100 Ft

1060 Ft

1200 Ft

1150 Ft

2-5 kg

1 500 Ft

1 400 Ft

1 300 Ft

1 200 Ft

1400 Ft

1300 Ft

5-10 kg

1 700 Ft

1 560 Ft

1 450 Ft

1 350 Ft

1550 Ft

1460 Ft

10-15 kg

1 800 Ft

1 600 Ft

1 600 Ft

1 500 Ft

1750 Ft

1650 Ft

Szállítási áraink 100.000Ft vásárlási értékhatárig utánvételes
szolgáltatás díját tartalmazzák.
Nagyobb súlyú és nagy terjedelmű áruk, csomagok szállítási díjáról kérjük,
érdeklődjön.
Az itt felsorolt adatok tájékoztató jellegűek, minden esetben kérje
szállítási feltételeinket.

MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS MENETE
A feltüntetett árak minden esetben darabárat jelentenek forintban
értendők és az ÁFÁ - t tartalmazzák!
Rendelési igényét leadhatja a webes felületen található ajánlatkérőn illetve
e-mailben a wildcathungary@gmail.com címen.
A megrendelését a termék, illetve a színkód melletti cikkszám segítségével
és darabszám megadásával teheti meg. A megrendelésben kézbesítési
címet,telefonszámot is adja meg.
A beérkezett megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 h – 17 h között
történik, Önnek egy visszaigazoló e-mailt küldünk amiben értesítjük a
megrendelt termékekről az árról,szállításról,fizetési módról.
Megrendeléseit az alábbi fizetési módon rendezheti:
- utánvétes fizetéssel

- előre utalással
amit a cég .:
-Gréta & Attila Piercing Bt.
H-9400 Sopron Juharfa út 20 2em. 11a,

Raiffeisen Bank.: 12094002-01506835-00100001 számú számlájára kell
utalnia a visszaigazoló e-mailben küldött összeget.
A rendelt árukat a vételárnak a cégünk bankszámlájára történő
beérkezése után indítjuk el az Ön által megadott címre.
Az bruttó 100.000Ft-feletti megrendelések csak előre utalással vállaljuk.
Az Ön számára kiszállításra kerülő termékekről, valamint a posta- és
csomagolási költségről (ha van) tételes áfás számlát állítunk ki, amit a
csomagban is megtalál.
Végül a csomag elkészülte és feladása után egy utolsó e-mailben értesítést
küldünk, melyben megtalálja a kiszállításra kerülő tételeke számlájának
másolatát, és a csomag várható kézbesítés időpontját.
Megrendeléssel kapcsolatos kérdéseivel a +36 70 242 36 11 vagy
wildcathungary@gmail.com címen kérhet segítséget.

