
A RENDELÉS MENETE 

 
1. Mérés: Mérje le a falat vagy a padlót egy mérőszalaggal, centiméter pontossággal! 
 
2. Kiválasztás: Válassza ki a terméket és számolja ki az önnek szükséges méretet (nm) a méretkalkulátor 
segítségével. 
 
3. A méret és mennyiség megadása: A mennyiség rovatba írja bele a kalkulátor által kiszámolt méretet (nm), 
majd nyomja meg a "Kosárba teszem" gombot. Amennyiben egy termékből több darabot szeretne vásárolni, ezt a 
„Kosárba teszem” gomb többszöri megnyomásával megteheti. 
 
4. Tovább böngészés a weboldalon: Válassza a „Tovább válogatok” gombot! Ha csak a kiválasztott terméket 
szeretné megvásárolni, a „Tovább a kosárhoz” gombra kattintva léphet tovább. 
 
5. A megrendelés leadása: Amennyiben nem szeretne tovább válogatni a termékek között, nyomja meg a 
„Tovább a pénztárhoz” gombot. 
 
6. Regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás: Itt eldöntheti, hogy regisztrál új vásárlóként, regisztráció 
nélkül vásárol, vagy regisztrált Ügyfélként lép be a webáruházba (ehhez korábban már regisztrálni kellett). 
 
7. Számlázási, szállítási cím megadása, fizetés: Értelem szerűen töltse ki a szükséges mezőket, adja meg a 
szükséges adatokat, majd válassza ki a szállítási és fizetési módokat. 
 
8. A szükséges méretek megadás: A rendelés összesítésénél a "Megrendelem" gomb megnyomása előtt 
a "Megjegyzés" rovatba mindenképpen írja be az Önnek szükséges méreteket, amiket a méret 
kiszámolásánál használt, szélesség x magasság (padlóburkolat esetén szélesség x hosszúság) sorrendben! 
Amennyiben több terméket vásárolt, kérem minden egyes termékhez adja meg a szükséges méreteket! 
 
9. Megrendelés: Küldje el a megrendelést! 
 
10. Visszaigazolás: A megrendelés elküldése után egy automatikus "Rendelés visszaigazolás"-t kap az Ön által 
megadott e-mail címre. KÉRJÜK minden esetben ellenőrizze le a visszaigazolásban megadott adatokat, mert ezek 
az adatok alapján fogjuk tudni legyártani és kiszállítani Önnek a terméket!  
 
11. Fizetés: Az Ön által választott módon fizesse ki a terméket! A megrendelés feldolgozása, illetve a termék 
gyártása csak a megrendelés teljes bruttó összegének bankunkhoz történő beérkezése után kezdődik meg! 
 
12. Értesítés: A megrendelés menetéről ("megrendelve, nemzetközi szállítás alatt", "Magyarországra 
megérkezett, vámkezelés alatt" vagy "Megrendelését átadtuk a futárszolgálatnak" a megadott e-mail címre 
küldünk egy értesítő e-mailt. 
 
13. Szállítás: Megrendelt terméket futárszolgálattal szállítjuk házhoz. A házhozszállítás 50.000 Ft-ig 2.990 Ft, 
50.000 Ft fölött 4.990 Ft.  Személyes átvételre nincs lehetőség! 

 

Figyelem! Sérült vagy felbontott csomagot ne vegyen át! Ebben az esetben kérje a futártól a jegyzőkönyv 
felvételét és küldje vissza a terméket! 
Jegyzőkönyv hiányában utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 


