Így működik a rendelés és a szállítás a
Fackelmann Fürdőszobabútor webshopban
1. Adja a kosarához a megrendelni kívánt termékeket
Ezt közvetlenül megteheti a termék aloldalán a "KOSÁRBA" piros gombra kattintva vagy a
termékkategória aloldalakon a piros kosár ikonra kattintva.

2. Ellenőrizze a kosár tartalmát majd kezdje el a rendelés
véglegesítését
Kattintson a jobb felső sarokban található kosár ikonra, majd ellenőrizze a tartalmát. Itt a konkrét
termékeket, illetve a mennyiségüket bármikor könnyedén módosíthatja vagy akár törölheti.

3. Adja meg az adatait vagy jelentkezzen be a fiókjába
Következő lépésként bejelentkezhet a már meglévő fiókjába vagy új vásárlóként megadhatja és
regisztrálhatja az adatait. Itt szükséges megadnia a szállítási és számlázási adatát, illetve a fizetési és
szállítási módot.
A szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tovább léphet a rendelés
áttekintésére.

Miért javasoljuk a regisztrációt?
A regisztrációval bármikor könnyedén nyomon követheti rendelését és utólag visszanézheti a
megrendelt termékeit.

4. Rendelés ellenőrzése
A kosár utolsó oldalán ellenőrizheti a rendelésben szereplő tételeket és az adatait. Ha minden adat
helyes a rendelés elküldhető. Amennyiben módosítani kíván a rendelésen a kosár megfelelő oldalára
visszaléphet a felső számsorra kattintva.

5. Visszaigazolás
Rögzítettük rendelését, melyről egy megerősítő email fog érkezni Önnek!

Ha kérdése merülne fel a fürdőszoba bútor kiválasztása esetén vagy rendelésével kapcsolatban lenne
kérdése, kérem keressen minket bizalommal a következő elérhetőségeinket:

shop.hu@fackelmann.com, 06 20 204 8102
Vevői rendelés alapján rendeljük be a bútorokat közvetlenül a németországi anyacégünktől, ahol a
gyártás is történik.
Célunk a minél rövidebb szállítási idő, maximálisan 4-6 héttel kell számolni.

A Fackelmann fürdőszobabútorok otthona Hersbruck, Németország
A németországi Fackelmann cég, családi vállalkozásként indult 1948-ban és 1963 óta gyárt
fürdőszobabútorokat, ahol időközben piacvezetővé is vált.
A sok éves tapasztalatot kamatoztatva, legyen szó akár komplett fürdőszobabútor szettekről,
fürdőszobai tükrökről, fürdőszobai felszerelésről vagy csak a fürdőszobában hasznos

kiegészítőkről, például szappanadagolókról vagy törülközőtartókról - a Fackelmann
ugyanolyan okos, praktikus megoldásokat biztosít fürdőszobájához, mint konyhájához.
Kiváló minőségű alapanyagokkal és alkatrészekkel a FACKELMANN fürdőszobabútor
szennyeződéstaszító, nedvességálló és könnyen tisztítható. Háromdimenziós módon állítható
fémpántok, nagy teherbírású állítható rögzítők és párnázott zárrendszerek teszik teljessé a
választékot. A gyártás a Nürnberg melletti Hersbruckban található!

Fackelmann központ és gyár Németországban
A hersbrucki Fackelmann Welt látogatóközpont

