Vásárlási információk
Szállítási feltételek
A termékek szállítási határideje 1-5 munkanap. Amint rendelését átadjuk a futárszolgálatnak, vagy
személyesen átvehetővé válik, e-mailben értesítjük.
Személyes átvétel Pick Pack Ponton
Vegye át csomagját a több, mint 400 Pick Pack Ponton!
A Pick Pontok az ország közel 130 városában a Relay Inmedio üzletekben, valamint az OMV és Avanti
benzinkutaknál találhatók.
A Relay üzletek közlekedési csomópontoknál (MÁV, BKV, FKF, Volán társaságok, Budapest Airport), az Inmedio
üzletek bevásárló központokban, hipermarketekben, nagyvárosok sétálóutcáin, főutcáin találhatóak meg, míg
az OMV töltőállomások és Avanti benzinkutak a gépjárművel közlekedők számára biztosítanak könnyű
megközelíthetőséget, hogy Önnek ne jelentsen gondot a csomag átvétele.
A szállítási költség a termékek súlyától függetlenül Magyarország egész területén
0-6 000 Ft vásárlásig: 990 Ft
6 000-12 000 Ft vásárlásig: 690 Ft
12 000 Ft felett: ingyenes.
Rendelése összekészítésekor e-mailben értesítjük Önt, melyet követően egy SMS-ben is jelzi a Pick Pack Pont
szolgáltatója, amint csomagját átveheti. A csomag az értesítést követő 10 munkanapon keresztül érhető el az
üzletek nyitva tartási ideje alatt, amely a hírlapüzletek esetén átlagosan hétfőtől-vasárnapig, 08:00 – 20:00- ig,
míg a töltőállomások jelentős részénél a hét minden napján 00:00 – 24:00-ig tart.
A személyes átvétel ugyanolyan gyors és kényelmes, mint a futárral való kézbesítés, ám a készpénzes fizetés
mellett lehetőség van a legtöbb Pick Pack Pont átvevőhelyen bankkártyával történő fizetésre is.
A megrendelt termékeket személyesen is átveheti irodaházunkban: Sanoma Media Budapest Zrt., 1037
Budapest, Montevideo u. 9., hétköznapokon 10-18 óra között. Rendelése összekészítésekor kollégáink értesítik
Önt e-mailben. Csomagja az értesítést követő munkanapon 12 órától vehető át a kiértesítéstől számított 15
napon belül.
Amennyiben parkolóhelyet szeretne igénybe venni, kérjük jelezze a 12-es sorompónál, hogy a Szépségbolton
leadott rendelését szeretné átvenni. Amennyiben a termék megrendelésekor nem egyenlítette ki bankkártyával
a vásárlás végösszegét, a személyes átvételkor lehetősége van kifizetni a megrendelt termék(ek) ellenértékét
készpénzben vagy bankkártyával.
Futárszolgálat
A szállítási költség a termékek súlyától függetlenül Magyarország egész területén
0-6 000 Ft vásárlásig: 990 Ft
6 000-12 000 Ft vásárlásig: 690 Ft
12 000 Ft felett: ingyenes.
A termékeket a Sprinter Futárszolgálat Kft. csomagszállító szolgáltatásával juttatjuk el otthonába, vagy akár

munkahelyére. (Postai úton, postafiókcímre nem kérhető kézbesítés.)
A Sprinter Futárszolgálat kézbesítőjénél csak készpénzzel fizetheti ki csomagját.

A Sprinter Futárszolgálat a csomag feladását követő munkanapon 8-20 óra között szállít az Ön által megadott
címre, előzetes egyeztetés nélkül. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön
napközben is elérhető. Kérjük, hogy az adatainál a telefonszámát is adja meg, hogy ha kézbesítés közben
bármilyen probléma felmerülne, a Sprinter Futárszolgálat felvehesse Önnel a kapcsolatot. A Sprinter
futárszolgálat által küldött kiszállítási értesítőt követő munkanapon a csomagazonosító szám segítségével Ön is
érdeklődhet a csomag állapotáról a Sprinter Futárszolgálat Ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a 06 1 347
3000 telefonszámon érhető el munkanapokon 8-18 óra között.

Fizetési feltételek
Ha készpénzzel szeretne fizetni, válassza a „Készpénzzel átvételkor” lehetőséget. Amennyiben szeretné
azonnal kifizetni a termékeket, válassza a bankkártyás fizetést. Bankkártyás fizetésnél az OTP Bank
biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A bank felé vásárlói adatokat nem továbbítunk, és a banktól sem
kapunk banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást. Rendeléséről elektronikus számlát
küldünk e-mailben, mely bármikor kinyomtatható. Személyes átvétel esetén az Ön által megadott adatokkal
kiállított számlát átvételkor kapja meg.
Bankkártyás fizetésnél a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az
összeget számlájáról csak elektronikus számlánk kiküldése után vonja le bankja, mindig csak a számlán
szereplő összeget.
Fizetés MasterCard® Mobile alkalmazással
A MasterCard® Mobile Magyarország egy olyan innovatív fizetési megoldás, amely segítségével a
Kártyabirtokosok meglévő MasterCard®, illetve CVC-kóddal ellátott Maestro bankkártyá(i)hoz tartozó
bankszámlájuk/hitelkeretük terhére mobiltelefon használatával fizethetnek.
Ha MasterCard Mobile-lal fizet, akkor tulajdonképpen az alkalmazásba biztonságos módon beregisztrált
bankkártyájával egyenlíti ki a vásárlást egyszerűen, kényelmesen. A biztonság érdekében valamennyi
MasterCard Mobile alkalmazáson indított tranzakcióhoz szükség lesz egy ún. mPIN kódra, amit csak Ön
ismerhet. A MasterCard Mobile alkalmazással így csak Ön tud fizetni, tehát illetéktelenek akkor sem lesznek
képesek tranzakciót indítani a készüléről, ha a telefont ellopják vagy elhagyja.

