VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ
Megrendelések teljesítése az Áron Ház Kft.-nél – BEÉPÍTÉS
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.
Beépítés
A megrendelt termék raktárunkba érkezik, melyet a szerződésben meghatározott címen beépítünk.
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 termékeinek beérkezéséről. A beépítés a termékek raktárunkba érkezését követően,
a termékár (+ szolgáltatási díj, ha a megállapodás úgy szól) kifizetését követő 5-15 munkanapon belül történhet,
a szezonálisan változó beépítési kapacitás függvényében.
2. Az értesítést követően lehetősége van megtekinteni megrendelésének beérkezett tételeit raktárunkban
1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Nyitvatartás (árukiadás):
hétfő-szerda, péntek: 8-15.30 óráig
csütörtök: 8-18.30 óráig
3. A beépítést csak akkor tudjuk megkezdeni, ha a termékár (megállapodás függvényében a szolgáltatási díj is)
teljes egészében kifizetésre került.
a. A szerződésben meghatározott fennmaradó összeg kiegyenlítéséhez, kérjük fáradjon be valamelyik,
az Ön számára könnyebben megközelíthető üzletünkbe, ahol a kifizetésről számlát állítunk ki.
Üzleteink, ahol a fennmaradó összeget 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

Csak a számla rendezését követően tudjuk megkezdeni a beépítés szervezését!
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) tudjuk megkezdeni a beépítést!
4. Fontos tudni, hogy a beépítés helyszínén, az ingatlan bejáratától 10 méteren belül, a lepakolás idejére szabad
parkolóhelyről Önnek kell gondoskodnia. Az anyagmozgatás útvonalának biztonságosan járhatónak kell lennie,
a termékek sérülésmentességének megőrzése miatt. A beépítéshez szükséges szabad mozgástérről szintén
gondoskodnia kell (minimálisan 1,5 m szabad terület a beépítéssel érintett nyílások előtt).
Nyílászáró csere esetén számolni kell a keletkező porral, ezért célszerű a tevékenységgel érintett helyiségben
megvédeni bútorait, berendezéseit, javasoljuk takarófóliák alkalmazását.
5. A szolgáltatási díjakat a helyszínen készpénzben kell kiegyenlíteni, kérjük, hogy a pontos összeggel készüljön,
mert munkatársunk nem fog tudni váltani.
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