Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési feltételek
Webáruház üzemeltető adatai:
Cégnév: NeoMagnet Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Gyömrői út 25.
Cégjegyzékszám:13-09-161216
Adószám: 24226514-2-13.
Bankszámlaszám: 12022203-01376627-00100005, Raiffeisen Bank
Email cím: info@neomagnet.hu
Telefonszám: 06/29-745-445 06-30/977-34-34
Termékeink köre:- Neodymium-, Ferrit-, AlNiCo-, SmCo mágnesek.- Mágnesfóliák, mágnesszalagok, nyomtatható mágneslapok,Mágneses emelők,- Mágnestáblák,- Egyéb mágneses termékek.
A termék ismertetőjénél megtalálja a termék paramétereit és Bruttó egységárát.
Weboldalunkon feltüntetett árak BRUTTÓ árak, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.
Szállítási határidő: megrendelés leadásást követő 1- 2 munkanap. Egyedi megrendelésére vonatkozó szabályok:A termékek
beszerzésére speciális megállapodás születik, a várható szállítási határidő megjelölésével.Egyedi beszerzés feltétele 50%-os előleg
megfizetése, előlegszámla alapján.
Vásárlás menete, feltételei
Webáruházunkban regisztráció nélkül van lehetősége vásárolni.
Vásárlás menete:
Termékek kosárba helyezése,
Megrendelés elindítása,
Számlázási- és szállítási cím megadása,
Fizetési- és szállítási mód kiválasztása,
Megrendelés véglegesítése.
Sikeres megrendelés esetén az Ön által megadott email címre kap egy visszaigazolást megrendelése részleteiről.
Amennyiben pár percen belül a megrendelése elküldése után nem kap visszaigazoló email-t kérem vegye fel velünk a
kapcsolatot! A visszaigazolt megrendelése után 1-2 munkanapon belül megtörténik a termék, termékek kikézbesítése, a
megrendelés során kiválasztott formában. Amennyiben a megadott termék a megrendelt mennyiségben nincs
raktárkészleten a megrendelés leadását követően, munkaidőben 2-5 órán belül felvesszük Önnel telefonon a
kapcsolatot. Megrendelését leadhatja email-ben vagy akár telefonon is.
Fizetési lehetőségek:
előre banki átutalás,
bankkártyás fizetés,
bankszámlánkra történő befizetéssel,
utánvét,
készpénz (személyes átvétel esetén).
Szállítási költségek:
Bankkártyás fizetés esetén 1500 Ft/csomag kézbesítés 1-2 munkanap
Előre banki átutalás esetén 1500 Ft/csomag kézbesítés 1-2 munkanap,
Utánvét esetén

1600 Ft/csomag kézbesítés 1-2 munkanap,

Megrendeléstől való elállás feltételei, szavatosság: Ön, mint vásárló élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.)
kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Online vásárlás esetében az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult az áru visszavásárlását kérni, amennyiben a termék
sérülésmentes. Ebben az esetben a NeoMagnet Kft. az Ön által kifizetett összeget legkésőbb a 10. napon visszafizeti.
Az áru visszaszállításának költségei Önt terhelik. A megrendelt árura 2 év szavatosságot vállalunk. Az áru nem rendeltetésszerű
használata esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. Sérült, törött terméket nem áll módunkban visszavenni.
Figyelem!
Csomag átvétele előtt kérjük mindig ellenőrízze a csomag sértetlenségét.
Amennyiben a csomagon sérüles jeleit látja jegyzőkönyv felvétele mellett kerüljön átvételre a csomag vagy tagadja meg a csomag
átvételét!
Jegyzőkönyv felvétele nélkül a csomag tartalmára pótlást, cserét, illetve a termék ellenértékének visszatérítését nem áll módunkban
elfogadni!
Kérdés, illetve probléma esetén kérem forduljon hozzánk bizalommal.
Köszönjük érdeklődését, reméljük elégedett termékeinkkel és szolgáltatásainkkal.
Üdvözlettel:
NeoMagnet Kft.

