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VISZONTELADÓ
Név:

SZÁLLÍTÁST KÉRJÜK:
Viszonteladóhoz:

Cím:

A megfelelő rubrikát kérjük beikszelni.

ÜGYINTÉZŐ

VÁSÁRLÓ

Név:

Név:
Cím:
E-mail:
Mobil:

Telefonszám:

Magánszemély:

MEGRENDELÉS IDŐPONTJA:

ÁTVEVŐ (Ha megegyezik a Vásárlóval, hagyja üresen.)

KÉRT SZÁLLÍTÁS DÁTUMA:

Név:
Cím:
E-mail:
Mobil:

Egyéb:
Minden munkanap 10.00-ig a RENDELES@METAHUNGARY.HU e-mail címre beérkező EXPRESSZ rendeléseket 2 munkanapon belül
kiszállítjuk. 10.00 után beérkező Expressz rendeléseket 3 munkanapon belül szállítjuk le.
A szállítás háztól házig történik. A kiszállítás előtt 1 órával telefonon értesítjük. A futár az első zárható helységben adja át a terméket.
Pl.: Egy emeletes ház esetében ez a lépcsőház. További árumozgatásért felelősséget nem vállalunk!

EXPRESSZ LISTA
Terméknév:

PONTOS cikkszám(ok):

Mennyiség (db):

Terméknév:

PONTOS cikkszám(ok):

Mennyiség (db):

Terméknév:

PONTOS cikkszám(ok):

Mennyiség (db):

Terméknév:

PONTOS cikkszám(ok):

Mennyiség (db):

Terméknév:

PONTOS cikkszám(ok):

Mennyiség (db):

Kérjük egy sorba csak egy terméket adjon meg. Amennyiben egy termék két cikkszámból áll, az adott termékhez írja be mind a két cikkszámot.

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
1 doboz termék szállítása

7.200 Ft

2 doboz termék szállítása

14.000 Ft

3-5 doboz termék szállítása

20.800 Ft

Zuhanyfolyóka, toldóprofil, előlap szállítása
(a toldóprofil lehet 2 db is)

4.000 Ft

Több dobozos termék egyidejű rendelése esetén a szállítási árak összeadódnak. A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Átvételkor kérjük ellenőrizze le a termék cikkszámát, nevét és a csomagolás épségét is. Átvétel után minőségi és mennyiségi reklamációt
a termékkel kapcsolatban nem fogadunk el! Amennyiben bármilyen nem megfelelőséget tapasztal, kérjük futárunknak azonnal jelezze és
az átvételi dokumentációra aláírásával kiegészítve vezesse rá!

A terméke(ke)t teljes összegben kifizettem és ezúton megrendelem a fenti adatok alapján. Az ÁSZF-et átvettem és
elfogadom:
Dátum:

Viszonteladó

Vásárló

Radaway Expressz termékek kiszállítása országosan
SZÁLLÍTÁSI DÍJAK:
1 doboz termék szállítása ................................................................................................................................... 7.200 Ft
2 doboz termék szállítása ................................................................................................................................. 14.000 Ft
3-5 doboz termék szállítása .............................................................................................................................. 20.800 Ft
Zuhanyfolyóka, toldóprofil, előlap szállítása (a toldóprofil lehet 2 db is) .................................................. 4.000 Ft

AZ ORSZÁGOS KISZÁLLÍTÁST AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL VÁLLALJUK:
• Közvetlenül a Vásárlóhoz történő kiszállítás esetén is a megrendelt termékek értékét és a szállítási díjat
a szaküzlet fizeti meg a Méta Hungary Kft felé. Helyszínen, átvételkor történő fizetésre (utánvétre) nincs
lehetőség.
• A megvásárolt terméket a futár az első zárható helyen adja át. Emeletre történő fel- vagy hosszabb távú
behordásra (pl. sétálóutca, forgalomtól elzárt terület)a megállapított díjak nem vonatkoznak.
• A címen az a személy veszi át az árut, aki a megrendelőlapon fel van tüntetve.
• Amennyiben bármilyen nem megfelelőséget tapasztal, kérjük, a futárnak azonnal jelezze és az átvételi
dokumentációra aláírásával ellátva vezesse rá!
• A termék átadása-átvétele után mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogadunk el. Az átadást követően a termék megóvása a Vásárló feladata és felelőssége.

CSERÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Amennyiben 14 naptári napon belül eljuttatja a terméket a kecskeméti telephelyünkre és mind a termék,
mind a csomagolás bontatlan és kifogástalan állapotban van, akkor a visszavásárlási érték 95%.
14 naptári napon túli visszajuttatás esetén vagy, mert a termék állapota nem kifogástalan (pl.: bontott, sérült, firkált, erősen koszos, tehát nem első osztályú) visszavételre, cserére nincs lehetőség.
A vásárlástól történő teljes elállást nem fogadunk el.
• Amennyiben kiszállításkor a terméket a Vásárló a fent leírtakra tekintettel nem veszi át, akkor a termék
kecskeméti telephelyünkre visszaszállításra kerül. A termék a Méta Hungary Kft. kecskeméti telephelyén 14
naptári napon belül munkaidőben (munkanapokon 8.30-15.30 között) díjmentesen átvehető.
• 14 naptári napon túli átvétel esetén, a 15. naptári naptól 500 Ft/nap tárolási díjat számítunk fel.
• Újbóli kiszállítás már csak a szaküzlethez történhet aktuális túranapon. Az ismételt kiszállítás díja ez esetben
megegyezik a tárolási díj összegével, melyet a Vásárló átvételkor a viszonteladó partnerünknél (a szaküzletben) rendez.
Az Expressz szolgáltatásunk része a pontos és folyamatos tájékoztatás. Ezért amikor rendelését a szaküzletben leadja, a feldolgozáskor e-mailes tájékoztatást kap a futárcégtől.
Továbbá, amennyiben kéri, a megrendelőlapon feltüntetettek szerint a várható érkezés előtt a futár telefonon egyeztet Önnel.
Kérdés esetén munkatársaink munkanapokon 8.30-15.30-ig szívesen segítenek a 06/76-441-170-es telefonszámon, vagy a rendeles@metahungary.hu e-mail címen.
Központi telephelyünk: 6000 Kecskemét, Matkói út 16.
A szállítási feltételek változtatásának jogát fenntartjuk! | www.radaway.hu
Érvényes: 2022.08.01-től visszavonásig. (verzió 1.4)

