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Szállítási és fizetési feltételek
(érvényes 2014. június 13-tól, visszavonásig)

1. Személyes átvétel üzletünkben:
A készleten lévő terméket személyesen is átveheti üzletünkben, nyitva tartási időben.
Személyes átvétel esetén nem számítunk fel csomagolási és szállítási díjat. Személyes átvétel
esetén ügyfélszolgálatunkon a csomag átvételekor lehetséges a termék vételi árának
megfizetése készpénzben, illetve bankkártyával.
Átvétel helye:
Média-Star Számítástechnika Szaküzlet
•
•
•
•

2800 Tatabánya, Győri út 27.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 09.00-17.00 között
Fizetési lehetőség: készpénz, bankkártya
Telefonos ügyfélszolgálat: (34) 309-020

2. Kisösszegű, kisméretű termékek kiszállítása
A 10.000 Ft-nál kisebb összegű termékek, amelyek elférnek a Magyar Posta által forgalomba
hozott Postakész termékcsaládba, elsőbbségi ajánlott küldeményként szállítjuk. Ez a szállítási
lehetőség előre utalás esetén lehetséges.
Ezzel a lehetőséggel jellemzően a következő termékeket tudjuk küldeni:
•

pendrive, PC memória, memóriakártya, adatkábel, festékpatron, hordozható
zenelejátszók, illetve minden olyan termék, amely biztonságosan, légpárnába
csomagolva, feladható postai úton.

A szállítási lehetőségek díjai a csomag méretétől függően:
•
•

normál méret (200x100x30 mm méret) 425 forint
közepes méret (180x120x50 mm méret) 595 forint
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3. Időgarantált DPD futárcsomag
A DPD Hungária Kft. futárral kézbesítendő termékek kiszállítási ideje a feladás napjától
számított 1 munkanap. A csomag átvétele a Vevő által megadott szállítási címen történik,
ezért kérjük, olyan helyet jelöljön meg, ahol napközben is át tudja venni a csomagot Ön, vagy
meghatalmazottja. A csomag feladásának díja előre utalás esetén érvényes és függ a termék
tömegétől. Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítőlevelet hagy.

Súly (tól-ig)

0,1-3 kg

3,1-10 kg

10,1-25 kg

Ár / Csomag

890 Ft

1100 Ft

1490 Ft

Az árak tartalmazzák az értékbiztosítást 520 euró értékig.
A meghatározott súlykategóriába jellemzően a következő termékek tartoznak:
• 3 kg-ig: számítógépes alkatrészek, táblagép, navigáció, hálózati eszközök (pl. router),
toner, billentyűk, szoftverek, laptop táskák, kiegészítők és kisebb tömegű termékek
• 10 kg-ig: laptop, monitor, tintasugaras nyomtató, számítógépes házak, hangfalrendszer
• 25 kg-ig: komplett asztali számítógép, akár minden kiegészítőjével együtt, komplett
multifunkciós nyomtatók

4. Utánvételes MPL futárcsomag
Lehetősége van a termék átvételekor megfizetni a vételi árat és a szállítási költséget. A
csomagot a feladást követő 1 munkanapon veheti át az Ön által megadott szállítási címen.
Kérjük olyan szállítási címet adjon meg, ahol a futár napközben el tudja Önt, vagy
meghatalmazottját érni. Az utánvételes szállítás értékét készpénzben egyenlítheti ki.
Súly (tól-ig)

2 kg-ig

5 kg-ig

20 kg-ig

30 kg-ig

50.000 Ft-ig

1.270 Ft

1.470 Ft

2.020 Ft

2.840 Ft

100.000 Ft-ig

1.395 Ft

1.595 Ft

2.145 Ft

2.965 Ft

200.000 Ft-ig

1.550 Ft

1.750 Ft

2.300 Ft

3.120 Ft

200.000 Ft felett

2.250 Ft

2.450 Ft

3.000 Ft

3.820 Ft

Átvétel háznál

