
Fizetési feltételek:

Ön a következő fizetési módok közül választhat webáruházunkban való vásárlása

során:

1. Előre utalás:

Átutalással a következő bankszámlára:

Bank: OTP BANK NYRT.

Bankszámlaszám: 11710002-21211119

Kedvezményezett: Z+Z ANIKÓ KORSZAK KFT.

Tárgy/Közlemény: a rendelés száma és a megrendelő személy teljes

neve.

Figyelem! Előre utalásnál a rendelés teljesítésének ideje a jóváírási

folyamat miatt megnövekszik (a lekönyvelés kb. 1-2 munkanapot

vesz igénybe).

2. Utánvétel:

Express One Futárszolgálatnál:

A futárnál készpénzzel, illetve bankkártyával tudsz fizetni

(megrendelés értéke + szállítási költség1390 Ft+utánvét díja:250 Ft).

Foxpost Automatánál kizárólag csak bankkártyás fizetésre van

lehetőség.



3. Bankkártyás fizetés:

Lehetőséged van Visa vagy Mastercard kártyával fizetni, a

tranzakcióra max. 15 min áll rendelkezésedre.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt

Az adatfeldolgozó székhelye: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@barion.com

Adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato

a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:

H-EN-I-1064/2013.”

Szállítási feltételek:

A megrendelt termék(ek) kézbesítését, szállítását az Express One Futárszolgálat

illetve Csomagpontos szolgálattal vagy Foxpost Automata szolgálat végzi.

Utánvétes fizetési mód választása esetén lehetőség van a futárnál készpénzzel vagy

bankkártyával, utánvételes plusz költség: 250 Ft, Foxpost automatás szolgálatnál

kizárolag csak előrefizetéssel vagy bankkártyás fizetés van lehetőség automatánál.



A szállítási idő a megrendeléstől számított 1-3 munkanap. A csomagfeladást

követően a szállítás részleteiről:

https://tracking.expressone.hu/

vagy Customer service

Phone: +36 1 8 777 400

+36 1 8 777 444

+36 1 8 777 499 (FAX)

E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Vagy

https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/

vagy Telefonos elérhetőségünk:

06-1-999-0-369*

(*munkanapokon 08:00-20:00)

Ügyfélszolgálatunk címe:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 2. emelet*

(*nyitvatartás: hétfő 08:00-20:00)

Szállítási partnerünk:



Szállítási költségek:

A kiszállítást az Express One Futárszolgálat illetve Csomagpontos szolgálattal vagy

Foxpost Automata szolgálat hajtja végre, melynek költségei a fizetés módjától

függően a következőképpen alakulnak:

- Előre utalásos, bankkártyás, fizetés költsége: 15000 Ft alatti rendelés esetén: 1390

Ft Amennyiben a rendelés értéke meghaladja 15000 Ft esetén ingyenes kiszállítást

biztosítunk.

- Utánvétellel a futárszolgálatnál, melynek költsége: szállítási díj mellett 250 Ft plusz

költség fizetendő . Utánvétes fizetés esetén minden egyes esetben utánvétes

költséget számolunk fel, az nem függ a rendelés összegétől.

- Ütemezett kiszállítás, a meghatározott időponta való kiszállítás kérésért plusz

költség kerül felszámításra: 3000 Ft. Kérjük szolgáltatás igényét ilyenesetben írja

meg a megjegyzés rovatban.



Fontos:15000 Ft feletti rendelés ingyenes kiszállítás esetén utánvételes fizetési

módnál 250 Ft utánvételes költség fizetendő!

Visszáru esetén: Kérjük vegye fel kapcsolatot velünk akár

telefonos, emailen keresztül!

 Express One futárszolgálat: 1390 Ft

Banki előreutalás illetve Bankkártyás fizetés INGYENES

Utánvétéllel:+250 Ft

 Express One Csomagpont:1290Ft (Csak Banki előreutalás illetve Bankkártyás fizetés van

lehetőség)

 Foxpost Automata:

Banki előreutalás illetve Bankkártyás fizetés

Utánvétellel bankkártyával: +290 Ft
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