Általános szállítási és fizetési feltételek
Érvényes 2016.február 01-től

Árak:
Az árjegyzékben feltüntetett árak visszavonásig érvényes nettó darabárak, melyek nem tartalmazzák az áfát.

Fizetési feltételek:
Új partnereink általános feltételként a termékeink ellenértékét készpénzben vagy proforma számla alapján előre utalással egyenlíthetik ki.
Törzsvásárlóink esetében lehetőség van banki átutalással történő számlakiegyenlítésre.

Kedvezmények:
Törzsvásárlóinkat a listaárból levonandó kedvezmények illetik meg. A kedvezmények mértékét a területi képviselőink egyeztetik a partnereikkel,
melyek a nyilvántartási rendszerünkben rögzítésre kerülnek. Általános esetben új partnereinknél az alábbi kedvezményekre van lehetőség:
•
•
•
•

Nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén az adható kedvezmény mértéke:
Nettó 300 000 Ft feletti vásárlás esetén az adható kedvezmény mértéke:
Nettó 500 000 Ft feletti vásárlás esetén az adható kedvezmény mértéke:
Nagyobb értékű vásárlás esetén kérje egyedi ajánlatunkat területi képviselőjétől!

3%
5%
8%

Szállítás, csomagküldés, áruátvétel:
A termékek kiszállítására, illetve átvételére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Csomagküldés a TNT Express szállító vállalattal Budapestre és vidékre a következő munkanapon:
A munkanapokon 14 óráig(pénteken 13 óráig)beérkezett megrendeléseket arendelési napon, a 14 óra után (ill. pénteken a 13 óra után)
érkezetteket a következő munkanapon indítjuk.A csomagok érkezése az indítást követő munkanapon 8.00-tól 17.00-óráig várható.
A pontos kézbesítéshez a következő adatok szükségesek: cím, átvevő neve és telefonszáma, valamint minden olyan információ (pl: hrsz., GPS
koordináták, egyéb), amely elősegíti a gyors és pontos áruátadást.
A TNT Express szállító vállalattal történő szállítás díjszabása:
•
10 kg alatti csomagok esetén
•
10 kg feletti, de még nettó 50 000 Ft alatti megrendelés esetén is maximum
•
Nettó 50 000 Ft feletti megrendelés esetén

2 000 Ft + áfa
3500 Ft + áfa
az EJOT fizeti.

Az időérzékeny küldemények esetében extra szállítói szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Amennyiben extra szállítói szolgáltatásra is igényt tart,
értékhatároktól függetlenül az alábbi felárak fizetendők:
•
kiszállítás időpontra
egyeztetés alapján
•
9.00 óra előtti kiszállítás
1.800 Ft + áfa
•
10.00 óra előtti kiszállítás
1.500 Ft + áfa
•
Hétvégi kiszállítás
egyeztetés alapján
•
Asztaltól asztalig szolgáltatás
1.500 Ft + áfa
Az asztaltól asztalig szolgáltatás esetében a küldemény kizárólag a megjelölt személynek kerül átadásra. Amennyiben ez a személy nem tartózkodik
az átadás helyszínén, az áruátadás meghiúsul.

2. Csomagküldés motoros és autós futárszolgálattal Budapestre és vonzáskörzetébe akár órákon belül:
A munkanapokon 13 óráig beérkezett megrendeléseket azonnal, a 13 óra után érkezetteket a következő munkanapon indítjuk.
•
•
•

Nettó 50 000 Ft alatti megrendelés esetén a szállítás díját a Megrendelő fizeti
Nettó 50 000 – 150 000 Ft közötti megrendelés esetén a szállítás díjának felét a Megrendelő, felét az EJOT fizeti
Nettó 150 000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítás díját az EJOT fizeti

A szállítás időpontja, módja és díja függ a csomag méretétől és súlyától, valamint rendeltetési helyétől. Erről irodánkban érdeklődhet a
+36 1 289 3090-es telefonszám 1. mellékén.

3. Áruátvétel a központi raktárunkban:
Munkanapokon hétfőtől-csütörtökig7.30 - 16.00 óráig, pénteken 7.30-15.00 óráig a megrendelt és visszaigazolt áru átvehető a budapesti
raktárunkban.

Áruátvétellel és számlázással kapcsolatos információk:
Szállítás a TNT Express szállító vállalattal: Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy ebben az esetben számlázáskor nem küldünk aláírt
szállítólevelet. Az áru átvételekor az átvevő a helyszínen a TNT Express szállító vállalattól kap egy szállítólevelet, valamint egy mellékletet az EJOT
Hungaria Kft. szállítóleveléből. Amennyiben ezek a szállítólevelek elvesznének vagy megsemmisülnének, úgy az átvételről pontos információt
kaphat a www.tnt.huweboldalon. Itt a számlánkon feltüntetett fuvarlevélszámot a keresőbe írva a program megjeleníti az áru átvételének pontos
idejét, az átvétel helyszínét és az átvevő nevét. Ezzel ellenőrizheti az áru átvételének tényét. A tárolt információkat a TNT Express szállító vállalat
5 évig megőrzi.
Számlázás: A fizetési határidő a szállítólevélen feltüntetett teljesítés idejétől kezdődik. A számla kiegyenlítéséig az áru az EJOT Hungaria Kft.
tulajdona marad. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
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