Fizetés és szállítás
Megrendelés menete
1. A Shop menüpont alatt találja termékkínálatunkat.
2. A megvásárolni kívánt termék alatt kattintson a „Megveszem” feliratra, így a kosárba fog

kerülni a kívánt termék.
3. A „Kosár tartalma” dobozban, tudja változtatni az egyes tételek mennyiségét.
4. Amennyiben másik terméket kíván választani, lépjen vissza a vásárlófelületre, és a

kiválasztott új terméket tegye ismételten a kosárba.
5. Ha befejezte a vásárlást, az „Adatok” nevű táblázatot töltse ki. Figyeljen az adatok

pontosságára, a szállítás megkönnyítése érdekében. A megrendelés befejezéséhez olvassa át
az „Adatkezelési szabályzatot” és az „Általános szerződési feltételeket”. Elolvasás és
megértés után klikkelje be az azt tanúsító négyzetet. Figyelem! Adatkezelési szabályzatunk
megváltozott, kérjük, azt szíveskedjen tanulmányozni, és elfogadni.
6. A termékeknél feltüntetett áron a teljes vételár értendő, a szállítási költség később jelenik meg.

Egyéb számla igényét külön ablakban jelezheti.
7. Fizetési és átvételi módot cégünk a Pick Pack Pont országos csomagküldő szolgálat

igénybevételével bonyolítja le.
8. Pick Pack Pontos átvétel esetén szükséges kiválasztani az átvétel helyszínét.
9. Ezután láthatja a fizetendő végösszeget, a körülbelüli szállítási időt, az átvételi és

fizetési módot tartalmazó - megrendelés részleteit a felugró „Összefoglaló” ablakban.
Amennyiben az adatok helyesek a „Megrendelem” gombra kattintva véglegesítheti
rendelését.
10. Megrendeléséről rendszerünk 24 órán belül automatikus visszaigazolást küld.

Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.
Fizetés menete
A termékek mellett feltüntetett ár a teljes vételár.
Rendelés Budapestre és vidéki városba átvétel Pick Pack Pont üzletekben személyesen
utánvéttel: Megrendelését az átvételkor fizetheti készpénzzel és van, ahol bankkártyával is
van mód fizetésre.
A szállításért cégünk 890 Forint plusz költséget számol fel. 2 darab vagy annál több karkötő
rendelése esetén nem számol fel cégünk plusz szállítási költséget.
Országszerte több mint 750 Pick Pack Ponton van lehetőség a személyes átvételre. Ez esetben
a választott terméket, termékeket a helyszínen, Pick Pack Ponton kell kifizetni. A pontok nagy
részén van lehetőség a bankkártyás fizetésre is. A szállítási idő 3-8 munkanap. Fontos, hogy a
telefonszám, amit megadott helyes legyen, mert sms-ben értesítjük, ha megérkezett a termék a
Pick Pack pontra. A Pick Pack Pont-szolgáltatás költség- és időhatékony csomagponti
megoldást kínál az online vásárlók számára. Ügyfeleink kényelmesen, és gyorsan vehetik át
rendeléseiket, igazodva napjuk menetéhez.

A több száz átadópontból álló, országos hálózatunk gerincét az Inmedio és a Relay üzletek
adják. Előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink
sétálóutcáin, míg utóbbiak a főbb közlekedési csomópontoknál mit például a MÁV, BKV,
Volán társaságok, vagy a Budapest Airport területén. Továbbá az autóval közlekedők számára
kitűnő lehetőséget
teremtenek a csomagátvételre a MOL és az OMV
töltőállomások. Hálózatunk részét képezik a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax
üzletek is, melyek megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban. Szintén
Pick Pack Pont partnerek a Coop hálózat boltjai.
A Pick Pack Pontról további információkat itt találsz: http://www.pickpackpont.hu/
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a választott szállítási módtól eltérő szállítási módot a
webáruház Üzemeltetője bármikor felajánlhat, mely Önnek azonban többletköltséget nem
jelent.

