VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ
Megrendelések teljesítése az Áron Ház Kft.-nél – ÁRU ÁTVÉTELE RAKTÁRRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezt a tájékoztatót azért hoztuk létre, hogy Ön könnyebben átlássa, hogy mikor, milyen teendője van a megrendelt
termékekkel kapcsolatosan.
Fontos, hogy az Ön szerződésében feltűntetett várható beérkezési időpont (a termékek raktárunkba érkezését jelenti,
nem szállítási-, beépítési időpont!) akkor tartható, ha az foglaló befizetése a szerződés napján, vagy legfeljebb 1 nappal
azt követően (banki átutalás esetén) megtörténik.
Áru átvétele raktárról
A megrendelt termék raktárunkba érkezik, melynek elszállításáról Önnek kell gondoskodnia.
A minimálisan elegendő szállítóeszközről, illetve az adott terméktípus biztonságos szállítási feltételeinek
megismeréséhez kérje munkatársunk segítségét!
1. Az áru raktárunkba érkezését követően, annak minőségi (gyári csomagolás sértetlensége) és mennyiségi
ellenőrzése után – amennyiben több beszállító termékét rendelte meg, a legkésőbbi beszállítást követően –
munkatársunk értesíti Önt a termékeinek átvételi lehetőségéről.
2. Az értesítést követően lehetősége van megtekinteni megrendelésének beérkezett tételeit raktárunkban
(nyitvatartási időt lásd lejjebb).
a. A termékár fennmaradó részének kiegyenlítéséhez kérjük fáradjon be valamelyik, az Ön számára
könnyebben megközelíthető üzletünkbe, ahol kifizetheti a termékár fennmaradó részét, melyről a
kifizetés helyszínén számlát állítunk ki.
Üzleteink, ahol a termékár fennmaradó összegét kifizetheti:
1044 Budapest, Váci út 81.
Nyitvatartás:
kedd, csütörtök, péntek: 8-17 óráig,
hétfő, szerda: 8-19 óráig,
szombat: 9-13 óráig
Telefon: +36 30 221 0391

1222 Budapest, Nagytétényi út 60.
Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek: 8-17 óráig,
kedd, csütörtök: 8-19 óráig,
szombat: 9-13 óráig
Telefon: +36 30 379 1269

A számla rendezésével egyidejűleg kitöltjük és átadjuk Önnek a „Raktári áruátvételi igazolás” című
dokumentumot.
b. A termékár fennmaradó része igény szerint kiegyenlíthető átutalással is. Keresse értékesítő
munkatársunkat a számla kiállítása miatt. A számla összegének kiegyenlítését követően (az összeg
bankszámlánkra érkezésének napja) fáradjon be üzleteink bármelyikébe (budafoki üzletünk mindössze
1 percnyire van gépkocsival raktárunktól) és értékesítőnk elkészíti Önnek a „Raktári áruátvételi
igazolás” című dokumentumot (lásd 3. pont alább).
3. A teljes termékár kifizetését követően raktárunkban átveheti termékeit. Kérjük, hogy „Raktári áruátvételi
igazolás” című dokumentumot mindenképpen vigye magával a raktári átvételre, mert ennek hiányában
raktárunk nem adhatja ki termékeit (számla felmutatása ellenében sem)!
A raktárról átadott beltéri ajtók csomagolásának 10 darab szerkezetig nem eleme a raklap. Amennyiben Ön mégis raklapon kívánja
elszállítani szerkezeteit (10 darab alatti rendelések esetén), annak költsége 3 937 Ft +áfa (bruttó 5 000 Ft)/raklap.

Áruátvétel helyszíne, raktár:
1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Nyitvatartás (árukiadás):
hétfő-szerda, péntek: 8-15.30 óráig
csütörtök: 8-18.30 óráig
Fontos! Raktárunk nem tud személyzetet biztosítani szállítást végző járműve rakodására, ezért kérjük, hogy
gondoskodjon termékeinek biztonságos anyagmozgatásáról.
Beltéri ajtó szállításhoz kizárólag fedett rakterű gépkocsit vegyen igénybe, ellenkező esetben a termék elveszíti
a garanciáját!
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