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Első megrendelés esetén minden esetben készpénz vagy előreutalás.
Nettó 100 000 Ft alatti megrendelés esetén készpénzes fizetést kérünk.
További együttműködés esetén lehetőség nyílik az átutalásos fizetési módra való átállásra.
A megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítéséig az áru a Stúdió 68 Kft. tulajdonát
képezi.

Kedvezmények
•
•

4.

Minimális rendelési érték üzleti ajándék esetén, nettó 50 000 Ft.
Minimális rendelési érték lakossági ajándék esetén, nettó 1 000 Ft
Kérjük megrendelését minden esetben írásban küldje el részünkre (fax, levél, e-mail ).
Igény esetén a termékekből mintadarabot biztosítunk. A mintadarabokat 20 napon belül kérjük
visszajuttatni irodánkba.
Áraink 2017. december 31.-ig érvényesek.
Árainkat 315 HUF/EUR középárfolyamig garantáljuk. (Jelentős eltérés esetén egyes termékek
ára kis mértékben változhat.)
A honlapon szereplő árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t.
A megrendelés módosítására 24 órán belül van lehetőség, ami magával vonhatja a szállítási
határidő módosulását.
Amennyiben elkerülhetetlen körülmények miatt a teljesítés meghaladná a visszaigazolásban
megadott határidőt, arról tájékoztatjuk a rendelést feladó Ügyfelünket e-mailben, faxon vagy
telefonon.
A megrendelés elküldésével Ön vagy cége kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut
átveszi, és a vételárat kiegyenlíti.
Megrendelő a megrendeléstől a szállítási határidő előtt 5 munkanappal elállhat az esetlegesen
felmerülő költségek, és cégünk által előre finanszírozott kiadások átvállalása mellett.
Cégünk köteles a megrendelő által kifizetett előleget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást
követő harminc napon belül visszatéríteni.
• Megrendeléséről visszaigazolást küldünk 24 órán belül, melyben rögzítjük az általunk vállalt
feltételeket
A Stúdió 68 Reklámajándék Kft. kijelenti, hogy a rendelés során a Vásárlóval kapcsolatos
bármilyen adatot bizalmasan kezel, és azokat harmadik félnek nem adja át, a tudomására
jutott adatokat csak a vásárlással kapcsolatos ügyintézéshez használja fel (visszaigazolás,
időpont egyeztetés, stb.)
Kérjük megrendelésében minden esetben tüntesse fel az emblémázáshoz kívánt pantone
színeket.
Grafikai anyagát vector grafikus (cdr, eps, pdf stb.) formátumban adja le részünkre. Ennek
elmaradása szerkesztési, grafikai költséget vonhat maga után.
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(A honlapon szereplő árak ÁFA nélkül értendőek.)

Előrefizetés esetén -3% kerül levonásra a számla nettó végösszegéből.
Nettó 200 000 Ft fölötti megrendelés esetén kérje minden esetben egyedi árajánlatunkat.
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Nettó 100 000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás Budapest területén belül díjtalan.
Nettó 100 000 Ft-nál kisebb értékű megrendelésesetén is kérhet kiszállítást, annak mértéke
Budapest területén címenként: 3.500 Ft + áfa.
A megrendelt termékek előre egyeztetett időpontban irodánkban is átvehetőek.
Igény esetén a megrendelt árut vidékre is leszállítjuk. Kérjük, ezt az igényét minden esetben
egyeztesse kapcsolattartójával.
Utánvéttel történő csomagfeladást is vállalunk, melyet futárszolgálat kézbesít Önnek.

Amennyiben megtisztel bennünket bizalmával, illetve megrendelésével, úgy a megfogalmazott feltételeket
az Ön részéről elfogadottnak tekintjük!
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