FIZETÉSI MÓD
Kérjük, hogy olvasd el cégünk ÁSZF VI. pontjában található visszavételi
szabályzatunkat.
A fizetés az artypical.hu vagy artypical.store weboldal „Pénztár” szakaszában történik.
Elfogadjuk a főbb hitel- és bankkártyákat. További költségeket nem von maga után a
bankkártyával történő fizetés.
A fizetést végző Vevőnek igazolnia kell, hogy ő a hitelkártya tulajdonosa. Ennek hiányában az
előzetes megrendelés nem hajtható végre.
Az előzetes megrendelés leadásának időpontjában csupán zárolják az összeget. A tényleges
fizetésre csak a Megrendelést és szállítást visszaigazoló email elküldésekor kerül sor.
Amennyiben az adott összeg nem terhelhető, az előzetes megrendelés törlésre kerül.
Az Eladó nem őriz meg semmilyen adatot a bankkártyáról. Az Eladó csak azokhoz a
részinformációkhoz férhet hozzá, amelyeket a Vevő elmentett (például a hitelkártya típusa,
lejárat dátuma, kártyatulajdonos neve); ezek az információk nem elegendőek a hitelkártya
azonosításához, de hasznosak a Vevő következő vásárlásaihoz.
Ezért az Eladó semmilyen körülmények között nem felelős a hitel-, a betéti- és
feltöltőkártyákkal történt, harmadik fél által elkövetett visszaélésekért.

KÉZBESÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
Mindegyik csomag az alábbiakat tartalmazza:



a megrendelt termékeket és a hozzá tartozó táskát
esetleges ajándékokat és marketing anyagokat.

A Megrendeléshez tartozó számlát Eladó emailben küldi meg Vevő által megadott email
címre.
A termékeket az Eladó által meghatározott futárszolgálat fogja kézbesíteni házhoz vagy
csomagátvevő ponthoz. A webhelyen megtalálható a szállítási határidők és a kiszállítási
árak.
A termékek az alábbi módokon kerülhetnek kézbesítésre:



a Vevő által meghatározott címre
a Vevő által meghatározott csomagátvevő pontra

A Vevő a termékek átvételi helyszínre történt kiszállításáról értesítő emailt kap, amelytől
számítva 10 (tíz) nap áll a rendelkezésére, hogy a termékeket átvegye (személyesen vagy
meghatalmazott útján).

A termékek átvételekor:

alá kell írnia a termékek átvételéről szóló nyilatkozatot
A termékek átvételét követően a Vevő felelőssége ellenőrizni, hogy a csomagolás ép és
sértetlen-e (például: nedves vagy sérült doboz, stb.). Rendellenességek esetén a Vevő
köteles haladéktalanul jelezni és a futár tudomására hozni azokat, és megtagadni az átvételt.
Ellenkező esetben a Vevő nem gyakorolhatja az ilyen esetre vonatkozó jogait.

