
FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

RENDELÉS MENETE 

• Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is 
megkezdheti a vásárlást. 

• Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát kiválasztja. 

• Vevő a „Kosár” mezőre kattintással egy virtuális kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. 
A jobb felső sarokban lévő piros bevásároló kosár gombra kattintva ellenőrizheti az aktuális 
állapotot.  A termék mennyisége módosítható, illetve törölhető is a termék. 

• Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „folytatom a 
vásárlást” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni 
kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.  

• Amennyiben minden megvásárolni kívánt terméket behelyezett a kosára „Megrendelem” 
gombra kattintva megadhatók a szükséges adatok. Regisztráció nélküli vásárlás esetén meg 
kell adni a szállításhoz szükséges adatokat: név, email cím, szállítási /számlázási adatok, 
telefonszám) majd a szállítási/fizetési módot. Nem természetes személy számlázási 
adatainál adószám megadása kötelező. 
 

Regisztrációval rendelkező vásárlóinknak javasoljuk minden esetben a rögzített adatai 
ellenőrzését.   

Szállítási határidő: 

A fürdőszoba bútorokat nem tartjuk készleten. Vevői rendelési igény alapján rendeljük be 
közvetlenül a németországi anyacégünktől ahol a bútorok gyártása történik. Célunk a minél 
rövidebb szállítási idő, maximálisan 4-6 héttel kell számolni.   

A fürdőszobai kiegészítőket készleten tartjuk, szállítási ideje 5-7 munkanap.  

Szállítási módok: 

-   Személyes átvétel: a 1211 Budapest, Szállító u. 6. fsz. alatti címen. Munkanapokon 7:00  
óra és 16:00 óra között lehet átvenni a rendelt terméket. Ebben az esetben kérjük 
mindenképpen megvárni a visszaigazoló emailt, hogy a termék átvehető. Személyes átvétel 
esetén szállítási költség nincsen.  

- Házhoz szállítás Magyar Postával: Díja: bruttó 3.900.- forint 70.000 Ft vásárlási érték 
alatt, e felett a szállítás ingyenes.  

Ettől eltérő szállítási mód csak az Eladó erre vonatozó kifejezett, Vevő részére írásban tett egyedi 
vállalása esetén lehetséges.  

Fizetési módok: 

A bútor rendelése során a vételár 50%-a azonnal fizetendő. A teljes összeg fizetése is válaszható.  

- Bankkártyával: az OTP Bank Simple Pay fizetési oldalán 

- Előre utalással:  
 Banki Adatok 
 UniCredit Bank 

Fackelmann Hungaria Kft.,  
Számlaszám: 10918001- 00000412-29450061    



A bútor választékkal kapcsolatban, szállítási kérdésekben kérem vegyék fel velünk a 
kapcsolatot a következő elérhetőségeinken: 

email cím: shop.hu@fackelmann.com 
Mobil: 06 20 204 8102 
Telefon: 06 1 432 1475 

mailto:shop.hu@fackelmann.com

