Szállítási információk
AGRO-MAN
Cím: 4440, Tiszavasvári, Vörösvári út 2., Hungary
Az üzlet GPS koordinátái:47'57''23.34 N, 21'22''14.77 E
email: agroman@agroman.hu
tel,/fax:+ 36 /42/ 520 - 170, + 36 - 30 - 953 - 4103

2018.05.01.-tól emelkedtek a szállítási díjak!
A kormány által bevezett e-útdíj miatt a futárszolgálat
a szállítási árakat megemelte.
1. Általános szállítás
/normál méretű termékek/ esetén

Alkalmazható: többnyire alkatrészek küldése,normál terjedelmű
termékek esetén
Díjszabás: méret, súly /kg alapján
súlyhatár: 0-40 kg
MPL (Magyar Posta Logisztika) vagy más futárszolgálat szállítja ki
csomagjainkat.
Fizetés: utánvéttel
Ön a csomag kézhezvételekor fizet a futárnak készpénzben.

Szállítási idő:
1-5 munkanap, amennyiben a rendelt tétel raktáron
van. Ha nincsen,akkor tájékoztatjuk arról,hogy mikor tudjuk küldeni a
csomagot.
Szállítási díjak:
0-5 kg

alkatrészek: 1800 Ft

5-10 kg

2000 Ft

10-15 kg

2200 Ft

15-20 kg

kb.2400 Ft

20-25 kg

kb.2800 Ft

25-30 kg

kb.3000 Ft

30-40 kg

kb.5500 Ft

A megadott díjak 50.000 forintig érvényesek.
50.000 forint vásárlás felett további értékbiztosítási díj, kb, + 700 forint fizetendő. Ez függ a
termék értékétől.
Egyes alkatrészek esetén, amelyek átlépik a megengedett súlyhatárt vagy mérethatárt, s a rendelt
termékeket ennek ellenére több csomagban mégis fel tudjuk adni, akkor plusz postaköltséggel
kell számolni.

Kiszállítás hétköznaponként 8 és 17 óra között. Kérjük, olyan szállítási
címet jelöljön meg, ahol a csomag 8 és 17 óra között sikeresen
kézbesíthető. Telefonos elérhetőségéhez szintén olyan telefonszám
megadását javasoljuk, ahol napközben hívható.

A rendelt termék szállítási díját csak a csomag elkészültekor
tudjuk pontosan megállapítani,ugyanis a szállítási költség
alapja a csomag súlya és mérete, alakja.
Kedvezményes csomagszállítás az EU-ba (KIS CSOMAG)
- alkatrészek postázása kedvezményesen a következő
országokba:
Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Belgium,Csehország,Hollandia, Lengyelország, Luxemburg,
Németország

A többi európai országba a csomagküldés normál

díjszabáson történik.
- max.30 kg,

- fizetési mód: előreutalás

2. Egyedi szállítás
I., RAKLAPOS ÁRU
A 40 kg-ot meghaladó és terjedelmes áru szállítása esetén, PL: kisgépek,
mg.gépek, nagyobb terjedelmű,súlyú alkatrészek
Díjszabás: minden esetben egyedi.
Fizetés: raklapos áru esetén: utánvét vagy előre utalás.

Kérjük,csak akkor utaljon pénzt,ha erről kollégánkkal egyeztetett, az
utaláshoz szükséges adatokat megkapta.
Szállítás: futárszolgálattal

II. Nagyobb terjedelmű gépek

Fizetési feltétel: előre utalás számla alapján vagy utánvét
Szállítási lehetőségekről keressen minket emailben! (agroman@agroman.hu)
Kérjük,csak akkor utaljon pénzt,ha erről kollégánkkal egyeztetett, az
utaláshoz szükséges adatokat megkapta.

Csomagolási költséget NEM számítunk fel!

3. SZÁLLÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Lehetőség van egyes EU országokba kiszállítani egyes termékeinket.
Minden esetben kiajánljuk a legkedvezőbb szállítási díjat.
A futárszolgálat nem minden termék szállítását vállalja külföldre.
Ebben az esetben egyeztessen kollégánkkal.
RAKLAPOS ÁRU SZÁLLÍTÁSA az EU-ba kedvező díjszabással!

Más EU tagállamból való vásárlás közösségi adószámmal rendelkező vásárlók
esetén:
Nem magyarországi,de az EU tagállamhoz tartozó, Közösségi adószámmal
rendelkező vásárlók EU-s számlát kaphatnak, ha a közösségi adószámról
bemutatnak egy hivatalos igazolást/dokumentumot.
Ebben az esetben kérjük, egyeztessen kollégánkkal!

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:
Lehetősége van a megrendelt termékek ingyenes, személyesen történő
átvételére is. Kérjük, ezt a megjegyzés rovatba tüntesse fel.

