Szállítás és fizetés

Regisztráció
Az oldalon regisztráció nélkül is tudsz vásárolni. A szállításhoz és a vásárlást érintő
kapcsolattartáshoz azonban szükségünk van a következő adataidra: név, szállítási cím,
(számlázási cím), telefonszám, email cím. A regisztrációval történő vásárlással lehetőséged
nyílik a Fiókodban visszakeresni korábbi rendeléseidet, és a legközelebb még egyszerűbb
lesz a vásárlás folyamata.
Vásárlás
A megvásárolni kívánt termékeket a “Kosárba rakom” gombra kattintva adhatod a
bevásárlólistádhoz. Ezt követően az oldal jobb felső sarkában található “Kosár” linkre
kattintva tekintheted meg a kiválasztott termékeket, és véglegesítheted a vásárlást. A
kosárba helyezett termékeket ugyanitt el is tudod távolítani.
Fizetés
Bankkártyás fizetés: Egyszerű, gyors és biztonságos fizetés a Barion rendszeren keresztül.
A megrendelés véglegesítését követően átirányítunk a Barion online bankkártyás fizetési
felületre. Regisztráció nélkül is fizethetsz, a bankkártya adatok használatával. Az online
bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a
kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti
Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”
PayPal: PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és
biztonságos fizetési módként. A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé,
gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:
Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a
PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.
A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli
bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.
A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle
pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.
Készpénzes fizetés: Lehetőséged van a termék árát a termék átvételekor készpénzben
kifizetni, személyesen üzletünkben.
Utánvét: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánod kiegyenlíteni,
akkor válaszd az "Utánvétel" fizetési módot. A termék átvételekor a csomag értékét és
szállítás költségét készpénzben vagy bankkártyával a futárnál tudod rendezni.
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Szállítás
A csomagok összekészítési és kézbesítési ideje: 2-3 nap.
Pontosabb szállítási határidőt a megrendelés ismeretében tudunk mondani.
Az alábbi szállítási módok közül választhatsz:
Házhozszállítás GLS futárszolgálattal
Ingyenes szállítás 10.000 Ft rendelési összeg felett.
A termékeket fizetés után a lehető leggyorsabban átadjuk a futárszolgálatnak, azonban
egyes termékek esetében, mivel van olyan eset is, hogy megrendelésre készülnek, a
szállítás akár 14 munkanapot is igényelhet.
Szállítási díj belföldön: 1690 Ft
GLS utánvét: 2490 Ft
Külföldi szállítás szállítás: 8500 Ft
A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
Csomagküldést Europán belül a következő országokba válallunk:
Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horváto., Lengyel, Németország,
Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Franciao. Olaszo. UK, Írország, Monaco
Foxpost csomagautomata:
A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban
érhető el. A FOXPOST csomagautomaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és
kényelmesen vehet át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a
csomagátvétellel. Mindezt ott, ahol Önnek épp útba esik!
Ami pedig még ennél is szebb: nemcsak időt takarít meg, de a környezetet is kíméli, mert
nem kell a futárnak házhoz mennie.
Bővebb információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/
Szállítási díj: 990 Ft
A termékeket fizetés után a lehető leggyorsabban átadjuk a futárszolgálatnak, azonban
egyes termékek esetében, mivel van olyan eset is, hogy megrendelésre készülnek, a
szállítás akár 14 munkanapot is igényelhet.
Esetleges elhúzódó szállításról külön emailben tájékoztatunk.
Amennyiben a tájékoztatást szeretnél kapni a szállítás várható idejéről, érdeklődj a
info@tenshibag.hu e-mail címünkön.
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