Az árváltoztatás jogát - a termék paramétereinek módosítása esetén – fenntartjuk!
Megrendelés menete:
Megrendelést, illetve megrendelés módosítást kizárólag írásban áll módunkban elfogadni az
info@numizmatik.hu e-mail címen, vagy a honlapon az árajánlatkérés on-line megrendelés rovatban.
Kérjük megrendeléskor az alábbi adatokat is megadni:
Cégnév: /Adószám/ számlázási cím:/ Kapcsolattartó neve:/ e-mail cím:/ Telefonszám:/
Termék átvételének módja: / Tervezett leadási határidő:/
A beérkező megrendeléseket, módosításokat, minden esetben visszaigazoljuk!
A visszaigazolást aláírva, és lepecsételve kérnénk, hogy küldjék vissza részünkre.
A megrendelés az aláírt visszaigazolás -, és a gyártási előleg beérkezése után lép életbe.
Grafika, látványterv:
Az elfogadott visszaigazolást követően tudjuk elkezdeni a grafikai munkát, és a látványtervet.
Amint a látványterv elkészül, elküldjük a megrendelő részére, hogy véleményezze.
Amennyiben megfelel, kezdjük a gyártást, ha nem, várjuk a javaslatokat a módosítással kapcsolatban.
Módosítás esetén természetesen készítünk egy új látványtervet.
Kérem, hogy a látványtervet alaposan nézzék át, mert elfogadás után ez alapján gyártunk.
Az elfogadott látványtervben lévő esetleges hibákért (elrendezés, szöveg stb.) felelősséget vállalni nem
tudunk.
A látványterv elfogadása vagy többszöri változtatás miatti időbeni csúszásért felelősséget vállalni nem
tudunk. Minden látványtervi változtatást kizárólag írásban tudunk elfogadni.
Látványtervet megrendelés esetén (2db) ingyenesen készítünk.
A további változtatásokért külön kell fizetni. Óradíjunk: 6000Ft +áfa/óra
Amennyiben csak látványtervet kér, vagy a látványtervet követően nem történik megrendelés, úgy a
látványterv elkészítésének költségei a megrendelőt terhelik.
Megrendelés előtti látványtervet (6000Ft+áfa / óra) tervezési költségen készítünk. Ha a látványterv
készítése után megrendelik a terméket, akkor a tervezési költség a termék árába beszámításra kerül.
Elkészült termék:
Ha a termék elkészült, telefonon vagy e-mailen jelezzük a megrendelő felé.
Az átvétel történhet:
• Személyesen telephelyünkön 1067 Budapest Eötvös utca 26/b
•
Futárszolgálattal (a megrendelőt terheli)
Leadási határidők:
Az árajánlatban feltüntetett elkészülési határidőt, befolyásolhatja a folyamatban lévő munkák száma is
A pontos leadási határidőt a megrendelés időpontjában tudunk mondani.
Ezt a megrendelés visszaigazolás minden esetben tartalmazza.
A leadási határidőt tartani nem tudjuk, ha:
- a látványtervre nem jeleznek vissza időben, vagy többszöri módosítás történik,
- megrendelés után változtatják a termék paramétereit.
Ha a termékre az elkészülési határidőn belül van szüksége, kérem, hogy még megrendelés előtt
egyeztessünk. Ebben az esetben csak sürgősségi felár felszámítása ellenében tudunk gyártást vállalni.
Fizetési feltételek:
50.000 Ft alatti megrendelés esetén:
A termék díja fizethető készpénzben átvételkor, vagy előreutalással.

50.000Ft feletti megrendelés esetén:
Megrendelés napján 50% előleg számla ellenében készpénzben, vagy a díjbekérő számla kézhezvételét
követő napon banki átutalással.
A fennmaradó összeg a termék átvételét követően egy összegben számla ellenében készpénzben vagy 7
napos banki átutalással. Számlavezető fiók: CIB Bank Nyrt.
Az árajánlatban feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t!
Számlával kapcsolatos reklamációt csak a fizetési határidőn belül fogadunk el.
Lemondás:
Lemondást írásban áll módunkban elfogadni. Megrendelt termék lemondása csak úgy lehetséges, ha a
lemondás napjáig felmerült gyártási költségeket a megrendelő megtéríti.

