
Szállítás külföldre

FIGYELEM!  Forint  áraink  magyarországi  szállítási  címre,  cégek  esetén  számlázási  címre  is
vonatkoznak! Amennyiben Ön magyar nyelven szeretne külföldi címre rendelni, kérjük, válasszon
Forinttól eltérő valutát a rendeléshez! A valutaválasztót a felső menüben találja!

Online kedvezmények

Az  online  kedvezmények  a  kosárba  helyezett  és  onnan  beküldött  rendelésekre  vonatkoznak!
E-mailes, telefonos, személyes vásárlásra, előzetes ajánlatra (beleértve a kapu, kerítés, korlát stb.
készítésére vonatkozó ajánlatot is) az online kedvezmények nem vonatkoznak!  

Szállítási díjak

Kedvező szállítási díjak az 1-es zóna országaiba: Szlovákia, Szlovénia, Románia, Ausztria, 
Németország!

Általános információk

 a kosárban lévő díjkalkulátor a kiszámítja a szállítási díjat a célország kiválasztása után
 a díjkalkulátor 2,1 m-es csomaghosszúságig és 3000 kg-os súlyig érvényes.
 2,1m áruhosszúság felett a szállításra ajánlatot kérhet a kosárban
 csomagjainkat - a súlytól függően - a GLS futárszolgálat vagy a Gebrüder Weiss 

teherfuvarozó kézbesíti 



GLS futárszolgálat: országok zónabeosztása – szállítási idő

a napok tájékoztató jellegűek!



Árak (Áfá-t tartalmazzák):

 

Kézbesítési információk:
A feladásról és kézbesítésről e-mail-ben kap értesítést a futártól.
További információ: https://gls-group.eu/EU/en/home

Szállítás EU-n kívüli  országba:  EU-n kívüli  országokba a  szállítási  költségek a vámokat  nem
tartalmazzák! Ezekre a rendelésekre 39, - euró export vámkezelési díj fizetendő rendelés után! A
célországban történő vámkezeléssel kapcsolatban felmerülő további költségeket is a vevő fizeti!

Szigetekre  vonatkozó  információk:  a  szállítási  díjak  csak  az  ország  szárazföldi  területére
vonatkoznak,  sziget  nélkül.  pl.  Németország esetén.  Ország szigetére  történő szállítás  a ajánlat
szerint

https://gls-group.eu/EU/en/home


Gebrüder  Weiss  teherfuvarozó:  országok  zónabeosztása-
szállítási idő 

a napok tájékoztató jellegűek!



Árak (Áfá-t tartalmazzák):

Kézbesítési információk:

A kézbesítésről a fuvarozó telefonon értesíti Önt. A szállítás telephelyre / kapuig történik. A 
lerakodás a címzett feladata.
További információ: https://www.gw-world.com/

Fizetési mód:

Banki előre utalás számla ellenében: a banki adatokat tartalmazó számlát a rendelés beérkezése
után, e-mailben küldjük el Önnek. A nyomtatott példányt a csomag tartalmazza. A csomag feladási
időpontjáról a rendelést követően küldött visszaigazoló e-mail-ben kap tájékoztatást. Rendelését az
utalásának beérkezése után adjuk fel  Önnek.  Pay-Pal  fizetésre  sajnos egyelőre  nincs  lehetőség.
Készleten nem tartott, vevői rendelésre beszállított termék esetén 50% előleg szükséges.

https://www.gw-world.com/
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