Szállítási feltételek
Kedves Vásárló!
A könyv megrendelése az alábbi egyszerű lépésekkel történik:
1. A megrendelő adatainak megadása a főoldalon









Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Ország
Irányítószám, Város
Utca, házszám
Megrendelni kívánt darabszám
Számlázási cím, cégek esetén

2. A Megrendelem gombra kattintva egy automatikus e-mailt küldünk a megadott e-mail
címre, ami tartalmaz egy visszaigazoló linket. A visszaigazoló linkre kattintással válik
véglegessé a rendelés, tehát a Megrendelem gomb megnyomása még nem jelent
tényleges rendelést, az csak a visszaigazolás elküldése után valósul meg.
Ezután – belföldi rendelés esetén - kérjük, hogy utalja a számlánkra a könyv vételárát
a következő pontban részletezett szempontok szerint. Külföldi rendelés esetén kérjük,
hogy a postaköltséggel növelt összeget legyen szíves utalni, a következő pontban lévő
táblázat szerint.

3. Banki előreutalás:
A vételár előre utalásával rendelhető meg ténylegesen a könyv. Utaláskor kérjük,
tüntesse fel a megrendelő nevét megjegyzésként!
Számlaszám: Budapest Bank, 10101463-51518200-01004003
Swift kód: BUDAHUHB
IBAN kód: HU-31
Kedvezményezett neve: Sáfrán Mihály Zoltán
Megrendelését az ellenérték számlánkon történő jóváírása után teljesítjük, erről emailben értesítjük.
Fizetendő összeg (Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák):
Belföld
1db 3790 Ft
2db 7580 Ft

Külföld, Európán
belül
6525 Ft
11785 Ft

Külföld, Európán
kívül
6795 Ft
12255 Ft

3db 11370 Ft
4db 15160 Ft

16995 Ft
21990 Ft

17655 Ft
22815 Ft

Díjszámítás:
1 db könyv külföldi rendelése esetén, Európán belül a postaköltség: 2735 Ft vagy Európán kívül
3005 Ft.
1960 Ft szállítás elsőbbségivel + 735 Ft Ajánlott szolgáltatás /csak elsőbbségivel lehet/ + 40 Ft
csomagolás.
Külföldi rendelés esetén a magas postaköltségek miatt – ha megoldható - javasoljuk, hogy egy
magyarországi ismerőssel együttműködve az ő címére rendeljenek vagy e-mailben javasoljanak
egyéb egyedi megoldást. 5 db vagy több könyv külföldre rendelése esetén is egyeztessünk emailben.
A postaköltség számítása a Magyar Posta Zrt. 2014. január 1-től érvényes díjszabása szerint
történik, amely az alábbi címen érhető el:
http://www.posta.hu/static/internet/download/2014_tarifatabla_HU_2014_01.pdf
A könyv tömege csomagolással: kb. 385 gramm.
Csomagolóanyag: A biztonságos szállítás érdekében a könyveket légbuborékos borítékban
postázzuk, melynek költsége: 40 Ft

4. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel a rendeléssel kapcsolatban, akkor
írjon bátran a rendeles@paleontul.hu e-mail címre.

