
FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

 

RENDELÉS MENETE 

• Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is 
megkezdheti a vásárlást. 

• Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát kiválasztja. 

• Vevő a „Kosár” mezőre kattintással egy virtuális kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. 
A jobb felső sarokban lévő piros bevásároló kosár gombra kattintva ellenőrizheti az aktuális 
állapotot.  A termék mennyisége módosítható, illetve törölhető is a termék. 

• Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „folytatom a 
vásárlást” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni 
kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.  

• Amennyiben minden megvásárolni kívánt terméket behelyezett a kosára „Megrendelem” 
gombra kattintva megadhatók a szükséges adatok. Regisztráció nélküli vásárlás esetén meg 
kell adni a szállításhoz szükséges adatokat: név, email cím, szállítási /számlázási adatok, 
telefonszám) majd a szállítási/fizetési módot. Nem természetes személy számlázási 
adatainál adószám megadása kötelező. 
 

Regisztrációval rendelkező vásárlóinknak javasoljuk minden esetben a rögzített adatai 
ellenőrzését.   

Szállítási módok: 

-   Személyes átvétel: a 1211 Budapest, Szállító u. 6. fsz. alatti címen. Munkanapokon 7:00  
óra és 16:00 óra között lehet átvenni a rendelt terméket. Ebben az esetben kérjük 
mindenképpen megvárni a visszaigazoló emailt, hogy a termék átvehető. Személyes átvétel 
esetén szállítási költség nincsen. A helyszínen fizetési lehetőség nincs, csak a webshopban 
bankkártyával történő fizetés vagy előre utalás esetén választható ez a szállítási mód.   

- Házhoz szállítás GLS futárszolgálattal: Díja: bruttó 990.- forint, utánvétes fizetés 
választása esetén utánvét költsége 230.- forint. 
 

- GLS Csomagpontra történő szállítás: Díja: bruttó 790.- forint, utánvétes fizetés 
választása esetén utánvét költsége 230.- forint. 

Fürdőszoba bútorok megrendelése esetén kizárólag személyes átvételi lehetőség 
választható.  

Ettől eltérő szállítási mód csak az Eladó erre vonatozó kifejezett, Vevő részére írásban tett egyedi 
vállalása esetén lehetséges.  

Fizetési módok: 

- Bankkártyával: az OTP Bank Simple Pay fizetési oldalán 
- Utánvéttel: Amennyiben a megrendelt termék a GLS által kerül kiszállításra, Vevő a 

megrendelés végösszegét, a kiszállítás és az utánvétel díját együttesen a futárnak vagy a 
futárszolgálatnak teljesíti készpénzben illetve bankkártyával a megrendelt termék(ek) 
átvételekor.  
 



-  Előre utalással:  
 Banki Adatok 
 UniCredit Bank 

Fackelmann Hungaria Kft.,  
Számlaszám: 10918001- 00000412-29450061 

 

    

 


