VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi
adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása
és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet
megrendeléskor lát az oldalon.
A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történhet:
Postai utánvétellel a szállítási idő: 2-7 munkanap a rendelés leadásától számítva.
Termékeinket a Magyar Posta juttatja el Önhöz munkanapokon 8 és 17 óra között.
A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban Önt terheli. Ennek
költsége automatikusan hozzáadódik a rendelési értékhez.
SÚLY

Fizetendő szállítási költség

0-2 kg

1.220,- + áfa

2,1-5 kg

1.370,- + áfa

5,1-10 kg

1.470,- + áfa

Bruttó 15.000.- Ft rendelési értékhatár felett a kiszállítások díjmentesek.
A csomagolási költségeket nem számoljuk fel!
A regisztráció folyamán kérjük, valós adatokat adjon meg, hogy a rendelések során az esetleges
ebből adódó problémákat elkerüljük. - a személyes adatait természetesen bizalmasan kezeljük. Az
erre vonatkozó szabályokat a Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozatban olvashatja. Regisztrációját
követően az Ön által megadott e-mail címre küldött levélben tájékoztatjuk Önt regisztrációja
sikerességéről.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, SZAVATOSSÁG
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a
távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. A vevő elállása esetén a Beyond Beauty Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen
fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről
jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

A Beyond Beauty Kft. kizárólag a szállítás során megsérült termék visszaszolgáltatása esetén térít
vissza vételárat. A termék használatba vétele után, higéniai okok miatt nem áll módjában
visszavásárolni a terméket.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben
foglaltak az irányadóak.
Budapest, 2009.09.01.

