
VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK 

A webáruházunkban vásárolt termékek átvételére a következő lehetőség közül 
tudsz választani: 

1.) GLS csomagküldő szolgálat 

GLS csomagküldővel történő házhozszállítás díja 1.490 Ft. 

GLS csomagküldővel történő házhozszállítás díja utánvét esetén 1.890 Ft 

19.999 ft felett az ország egész területére ingyenes szállítjuk a megrendelésedet! 

Szállítási idő: átlagosan 3 munkanap 

2.) FoxPost csomagautomata 

Foxpost csomagpontra történő szállítás díja előre utalás esetén 790 Ft 

Foxpost csomagpontra történő szállítás díja utánvét esetén 1.190 Ft 

Ebben esetén 8.899 ft felett az automatákba a szállítás ingyenes!  
Szállítási idő: átlagosan 2-5 munkanap, az automaták telítettségétől függően. 

A vásárlás menete és fizetési módok 

A kosár használata 

Ahhoz, hogy a megvásárolni kívánt terméket megrendelhesd, a kosárba kell 
tenned a kiválasztott termékeket! 

Az adott termék címe mellett látható „Kosárba” feliratú gombra való kattintással a 
kiválasztott termék az Te kosaradba kerül. 

Ez nem kötelez Téged vásárlásra, a kosarában lévő terméket a „Törlés” gombra 
kattintva bármikor kiveheted a kosarából. A kiválasztott termékek mindaddig a 
kosarában maradnak, amíg megvásárolod vagy törlöd őket. Tetszőleges számú 
terméket elhelyezhetsz, akár több darabot is rendelhetsz ugyanabból a 
termékből. A Kosár oldalon tekintheted meg a mennyiség módosítása után a 
fizetendő végösszeget. 

A Kosár oldalon a Termékek felsorolása alatt mindig láthatod a kosárban lévő 
termékek összértékét, és a kedvezmény mértékét. A szállítási költségre vonatkozó 
díjat az átvételi és fizetési mód kiválasztása után adja hozzá a rendszer a vásárlás 
végösszegéhez. 



Ezt követően választhatsz, hogy folytatod a vásárlást (Vásárlás folytatása gomb), 
és újabb termékeket helyezel el a kosarában, vagy megrendeli a már kiválasztott 
terméke(ke)t. 

A rendelés véglegesítése előtt ki kell választanod az átvétel és a fizetés módját. A 
“Vásárlás megerősítése” gombra kattintva véglegesíthetheted a megrendelést. 

A Kosár funkciót webáruházunkba való belépés nélkül is használhatod, de ebben 
az esetben a kosár tartalma kiürül, amikor elhagyod az oldalt. Amennyiben Te már 
regisztrált Felhasználónk vagy, és a vásárlói profilba történt belépés után teszed 
bele a kosárba a termékeket, azok addig ott maradnak, míg meg nem rendeled, 
vagy törlöd azokat. 

Tehát ha pár nap múlva visszatérsz hozzánk és nem véglegesítetted a vásárlásod 
akkor a kosár tartalma az előző belépésedhez képest nem változik. 

FOXPOST csomagautomata kiválasztásának folyamata 

Rendeléskor válaszd ki a FOXPOST csomagküldés gombot, majd a térképes kereső 
segítségével vagy az ‘Automata keresés’ mezőbe begépelve megadhatod a 
számodra megfelelő automatát. 

FONTOS: mindig kattints a KIVÁLASZTOM gombra! 

A PÉNZTÁR gombbal léphetsz tovább. Ha még nem vagy regisztrált vásárlónk, 
akkor itt kell megadnod a nevedet és címedet, ami a számla kiállításához 
szükséges. Innen továbblépve láthatod az összes szállítási módunkat, de te már 
döntöttél a FOXPOST mellett, így azt válaszd ki, hogy azonnali vagy utánvét 
fizetéssel szeretnéd a szállítást. 

A FOXPOST sms-ben küld egy értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel a csomag 4 
napig vehető át. Amennyiben mégsem tudod felvenni a csomagot az SMS-ben 
küldött intervallum alatt, úgy kérjük vedd fel a FOXPOST ügyfélszolgálattal a 
kapcsolatot. Telefonszám: 06-1-999-0-369 (munkanapokon 8 - 20 óráig)  

FONTOS: Az automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni, amennyiben az 
utánvétet választod! 

A maximális csomag méret és súly: 62 x 60 x 36 cm és 25 kg. 

A kiválasztott termékeket a következő módon fizetheted ki: 

Bankkártyás fizetés: A SimplePay rendszerén keresztül biztonságosan fizethetsz 
bankkártyával online, rögtön a megrendeléskor. 



Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, 
Maestro, American Express kártyák 

A bankkártyás fizetésnek nincs plusz költsége, teljesen díjmentes. 

Előreutalás: A megrendelést követően a csomag feladása előtt az általunk 
megadott számlaszámra szükséges a rendelés végösszegét átutalni. 

Utánvét: A megrendelést követően a csomag feladása után a futárnak szükséges a 
rendelés ellenértékét készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlítened. 
Foxpost autmatánál csak kártyás fizetésre van lehetőség. 

Számlázási adatok és szállítási cím megadása 

A Szállítási adatok oldalon megadhatod a számlázással és a kiszállítással 
kapcsolatos adataidat. A kiszállítás zökkenőmentessége érdekében kérjük, a 
lehető legpontosabban add meg ezeket az adatokat!  

Amennyiben még nem vagy regisztrált Felhasználónk, akkor az “Új vásárlói fiók 
létrehozása” gomb kiválasztásával, és adataid megadásával egyidejűleg 
elküldheted a megrendelésed és  egyidejűleg regisztrálhatsz 
hozzánk.  Amennyiben Vendégként szeretnél nálunk vásárolni, a számlázási és 
szállítási adatok megadásával adhatod le a megrendelésed. 

Előreláthatólag a megrendelés elküldésétől számított 1-5 munkanapon belül 
teljesítjük a leadott megrendelésedet, azaz várhatóan ennyi időn belül kaphatod 
legkorábban kézhez a megrendelt terméke(ke)t. 

Ha bármely oknál fogva a szállítás határideje ettől eltérő, értesítünk Téged, és 
dönthetsz arról, hogy a megrendelésedet törölni szeretnéd vagy elfogadod az új 
szállítási határidőt. 

A szállítási és fizetési mód kiválasztás után a “Megrendelés megerősítése” gombra 
kattintva véglegesítheted rendelésedet. 

Szállítási mód kiválasztása 

A szállítási és számlázási adatok megadása után válaszd ki az számodra 
legmegfelelőbb átvételi módot. 

A termékek szállítási határideje szállítási módtól függően átlagosan 2-7 
munkanap. Amint rendelésedet átadjuk a futárszolgálatnak, elhelyeztük a 
csomagküldő automatában vagy személyesen átvehetővé válik, e-mailben 
értesítünk. 


