Házhoz szállítás feltételei:
50.000 Ft összegű vásárlásig a házhoz szállítás fix díja 6.000 Ft / csomag (Magyarország
területén belül)
Csomag mérettől függően 3,5 – 5 – 7,5 t össztömegű teherautóval, vagy a kisebb ( maximum
35 kg és 175 cm hosszúságú) csomagok esetében csomagküldő szolgálat segítségével juttatjuk
ki a terméket.

50.000 Ft összegű vásárlás felett a házhoz szállítás ingyenes (Magyarország területén
belül), az alábbi feltételek mellett:
Termékeinket egységcsomagban szállítjuk ki, csomag mérettől függően 3,5 – 5 – 7,5 t
össztömegű teherautóval.
A gyártó, azaz a Gartenpro Kft. néhány nappal a tervezett kiszállítási nap előtt telefonon
egyeztet a vásárlóval a tervezett kiszállítás napjáról. A kiszállítások általában keddtől szombatig a délelőtti órákban történnek (7-14 óra között).
A szállító a szállítási napot megelőző délután tájékoztatja a vásárlót a szállítmány várható
érkezésről. A közlekedési körülmények az előzetesen jelzett időpontot nagymértékben
befolyásolhatják. Kérjük szíves türelmét!
A termék csomagok kiszállítását csak teherautóval jól megközelíthető helyszínre tudjuk
biztosítani.
Kérjük, hogy a behajtási-, súly- valamint egyéb korlátozásokról, a Gartenpro Kft-t időben
tájékoztatni szíveskedjenek. info@gartenpro.hu +36 99 544 528.
A behajtási engedélyek beszerzéséről minden esetben a vásárlónak kell gondoskodni, ennek
elmulasztásából származó következményeket (pl. bírság megfizetése) a vásárlónak kell
viselni.
A faház csomagok nagysága a faház nagyságával egyenes arányban nő. A legkisebb faház
csomag súlya kb. 140 kg. A csomag mérete: minimum 200 cm hosszú, 120 cm széles, 35 cm
magas.
A kiszállítások lebonyolítására részünkről minden esetben csak a gépkocsivezető jelenléte
biztosított. A lerakodás kizárólag kézi erővel megvalósítható. Ezen okokból, valamint a
termék nagy kiterjedése és súlya miatt a lerakodás általában a termék csomag megbontásával
tud megtörténni. A gépjárművezető és a vásárló közös együttműködésével kerül lerakodásra,
közvetlen a jármű mellé.
A vásárlónak minden esetben a lerakodáshoz helyszíni segítséget szükséges biztosítania.
A szállító a termék csomagot, vagy annak részeit az autó mellé tudja segítséggel lerakni,
további anyagmozgatásban nem tud részt venni.
Megrendelés esetén a kis négyzetben pipával
feltételeket.

tudomásul veszi és elfogadja a szállítási

