RENDELÉS SZLOVÉNIÁBÓL
A Szlovéniába minden héten, csütörtökön megy futár és hoz be árut.
A RENDELÉS MENETE A KÖVETKEZŐ
1) Meghatalmazást kell adni (írásban 1 és elektronikusan 2) Horváth Mihálynak
2) A Rendelések leadásának határideje minden hét szerda 17h-ig
3) A rendelésnek tartalmaznia kell
a) a Megrendelő nevét, az FLP kódszámát, telefonszámát
b) a megrendelt termékek Darabszámát, Nevét és Kódját (pl. 1db FIRST, 040)
c) a szponzor nevét és FLP kódszámát
4) Végösszeget a magyar árak és ÁFA szerint kell kiszámolni
5) A végösszeget el kell utalni vagy banki befizetéssel a 12026001-01085089-00100004
Raiffeisennél vezetett Horváth Mihály számlájára
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A megrendelt árut futárral házhoz küldjük. A szállítási költség súlyhatáros. Ha ilyen igényed
van, rendelés előtt mindenképpen érdeklődj nálunk (lásd: Elérhetőség) a pontosítás végett.
(Jelenleg 10 kg 1.700 Ft utánvéttel 2.700 Ft)
A csütörtökön feladott csomagokat a sprinter futárszolgálat pénteken viszi ki a megadott
címekre.
Van lehetőség MOL, AVANTI, Relay és Immedio pontokon átvenni a terméket 85 városban.
(Relay üzletek közlekedési csomópontoknál (MÁV, BKV, FKF, Volán társaságok, Budapest
Airport ) míg az Inmedio üzletek pedig bevásárló központokban, hipermarketekben,
nagyvárosok sétálóutcáin, főutcáin találhatóak meg. A megrendelt árut azonnal átveheted
az értesítést követő 5 munkanapon keresztül, az üzletek nyitva tartási ideje alatt, amely
általában hétfőtől-vasárnapig 08.00 – 20.00 óra.)
Pikk-Pakk pontok átvételi költsége 890 Ft (bruttó). Ez esetben a minimális összeg 110.000 Ft
(bruttó).
o Előnyök a Sprinter futárhoz képest
 Kedvezőbb a díjazás
 Néhány helyen bankkártyával is lehet fizetni
 Nem kell otthon ülni és várni a bizonytalan időben érkező futárt
o Hátránya
 Vidéken biztosan lassabb a kiszállítás, elképzelhető pl. hogy csak szombaton
jár arra a futár, ahova kérted a szállítást.
Amennyiben a Pikk-Pakk pontra történő szállítást kéred, add meg a következőket is
o Átvevő (!) személy neve (esetenként akár a személyi igazolványt is kérheti a futár)
o E-mail címet (érkező futár értesítés miatt)
o Mobil telefonszámot (érkező futár értesítés miatt)
o Annak a MOL, AVANTI, Relay, Immedio üzletnek a címét, ahova a terméket kéred

http://www.pickpackpont.hu/pick-pack-pont-kereso/
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Horváth Mihály +36 70 421 9909
horvathmihaly.flprendeles@gmail.com

Nyomtatvány letölthető: http://bit.ly/2FcEPbg (utána: kitölteni, visszaküldeni szkennelve Horváth Mihálynak)
Lásd: http://bit.ly/2C5J3x8

