
Csomagküldés gyorsan, olcsón 

Szállítás 

A kiválasztott és megrendelt termékeket – amennyiben azok raktáron vannak – 24 órán belül 
házhoz szállítva, vagy a megrendelését követő telefonos visszajelzésünk alkalmával 
egyeztetett időpontban veheti át. 

Házhozszállítás 

A szállítás a TOF és/vagy DPD futárszolgálat végzi. A megrendelt termék mennyisége és 
súlya – visszaigazolásban szerepel - nagymértékben befolyásolja a kiszállítás díját. 

CsomagsúlyNormál Csomag ( Ft ) Utánvét Csomag ( Ft ) 0,1 - 10 kg1650165010,1 – 50 
kg2750275050,1 – 100 kg49504950100,1 – 300 kg (paletta)71507150300,1 – 500 kg 
(paletta)82508250500,1 – 1000 kg (paletta)1090010900 

Utánvét csomag = Utánvétes fizetés esetén 

A kiszállítás hétfőtől péntekig 8.00-tól 17.30-ig történhet, szombati kiszállítás felár ellenében 
lehetséges. 

Kiszállítás esetén a futárnak történő fizetéskor az ár tartalmazza a csomagolási, kiszállítási és 
az utánvétel díját. 

A vevő biztosítja kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a 
kiszállított termék átvételét a számlán vagy a fuvarlevélen aláírásával igazolja. Kérjük a 
csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt szíveskedjék megvizsgálni, hogy az általa rendelt 
terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék mennyiségben és szemmel 
láthatóan minőségileg megfelel-e a rendelésnek, és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne 
vegye át a csomagot, vagy a probléma megoldása érdekében hívják a vevőszolgálatot. 
Telefon: +36-1-321-0300 Fontos tudnivaló, hogy a házhozszállítás azt jelenti, hogy a 
kézbesítő cég vagy kollegánk a megrendelt készüléket a megadott címre szállítja és ott átadja 
a megrendelőnek, vagy megbízottjának, a szállítási díjban nincs benne a készülékek 
beüzemelése.  
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, 
futárszolgálatunk még egy díjmentes kísérletet tesz a szállításra. A további sikertelen, illetve 
az esetleges ismételt kiszállítási költség is őt terheli. 

Átvétel szaküzletünkben 

Megrendelést követően, kollegáinkkal egyeztetett időpontban a termék(ek) átvehető(ek) 
szaküzletünkben vagy raktárunkban. Az átvétel helye a megrendelés érvényesítése során 
választható. 

Személyes átvétel estén szállítási költség nincs! 

Szaküzletünk: 



Eurofest Kft.  
1077 Budapest, Rózsa u. 43  
Tel.: +36 1 321-0300  
Nyitva tartás: H-P: 8.30-17.00 

 


