
A megrendelt árut a GLS társaságon keresztül szállítjuk. 

 

GLS szállító társaság csomag szállító, amely általában 24 órán belül kézbesít a küldemény 

átvétele óta. Alább megtalálja a részletes információkat az Ön áru kézbesítéséről. 

  

• Kézbesítés terület: Magyarország 

• Kézbesítés: 2 munkanap alatt 

• Kézbesítés ideje: 2-14 nap (a megrendelés igazolása után) 

• Kézbesítés időtartománya: 8:00 - 18:00  

 SZÁLLÍTÁS ÁRA MAGYARORSZÁGRA: 1625,- HUF 

Ha a bevásárlás értéke meghaladja  26 000 HUF a szállítás INGYENES. 

  

Fizetési módok rövid áttekintése 

Nálunk több féle módon fizetheti az árut. Választja azt, amely Önnek legjobban megfelel. 

Az áru előre fizetése átutalással (proforma számla) 

 

Az árut előre fizetheti a proforma számla alapján. A megrendelés után küldünk egy proforma 

számlát, amelyet átutalja a mi szlovák bankszámlánkra (tehát nem fizet semmilyen 

illetékeket). Rögtön ahogy megjelenik a fizetés a bank számlánkon, automatikusan szállítjuk 

a megrendelt árut és erről egy e-mailt küldünk 

Abban az esetben, hogy a proforma számla nem lesz átutalva a bankszámlánkra 5 napon 

belül, akkor a megrendelés automatikusan törölve lesz. 

Bankszámla szám: 

• Tatrabanka: 2622196318/1100, IBAN: SK5111000000002622196318 

A fizetés változó szimbóluma a proforma számla száma. 

 

Utánvétes fizetés 



Az árut kifizeti készpénzben a futárnak az áru kézbesítése után az Ön szállítási címére. 

PayPal  

PayPal lehetővé teszi az áru megfizetését a bankkártya segítségével. 

 PayPal a legelterjedtebb és legismerősebb fizetési rendszer az on-line fizetésekre az 

interneten és kihasználhatja minden e-mail cím tulajdonosa. PayPal rendszerben a 

számlák az e-mail cím alatt vannak vezetve, tehát nem a bankszámla szám alatt, ahogy 

megszoktuk a klasszikus bankban. 

 

Ugyan úgy a PayPal internetes fizetési rendszer, amely megsegíti az ingyenes internetes 

fizetéseket bankkártyával és pénz átutalást bankszámlák között. 

 

PayPal ma a legelterjedtebb és a legbiztonságosabb on-line internetes fizetési rendszerek közé 

van sorolva. Szolgálatait több mint 100 millió ember használja az egész világon, 103 

országban. 

Éppen a biztonság és sokoldalúság miatt választottuk a PayPalt mi is. Ezen keresztül 

közvetítjük a fizetéseket Önök és a mi internetes üzlet között. 

A rendszer a következő bank kártyát  fogad el: VISA, VISA Electron, Maestro a American 

express. 

Mi szükséges a PayPal fizetéshez? 

Bankkártya elegendő pénzmennyiséggel és e-mail. 

Hogyan működik a fizetés PayPalon keresztül? 

 

Nagyon egyszerűen. Ha a PayPal segítségével szeretne nálunk fizetni, nem fontos nyitni 

PayPal számlát. Elegendő a fizetésnél a PayPal módot választani. A megrendelés elküldése 

után a rendszer felszólítja a kártya szám, érvényességi határidejét és a biztonsági kód 

beadását. Ha már PayPal számlával rendelkezik, lehetővé tesszük a jelentkezést ehez 

a számlához és elküldeni a fizetést. 



Figyelem: a fizetésnél PayPalon keresztül nem jelenti a bankkártya számát az eladónak, de 

csak a PayPal rendszernek. 

Sajnos a fizetési rendszer angol nyelven működik, és mivel nem a mi webhelyünkről van szó, 

nem tudjuk lefordítani. 

A fizetés megvalósításához szükséges: 

- bankkártya száma 

- hónap és év meddig érvényes a kártya 

- CSC kód (biztonsági kód egy három számjegyű szám, amely a kártya hátsó oldalon a 

található) 

- e-mail címe 

  

 


