Fizetés és Szállítás

Webáruházunk jelenleg csak Románia területén vállal kiszállítást.

Románia DPD futárral - Házhozszállítás futárszolgálattal

Személyes átvétel - Marosvásárhelyen

Szállítás az ünnepek elött!!!

Szállítás Futárral házhoz: 2020.12.14- éjfélig leadott rendeléseket még kitudjuk szállítani
24-ig

Személyes átvétel a FreeSport sportboltban: 2020.12.17- éjfélig leadott rendelések
átvehetők 24-ig

Ezen időpontokon túl már nem tudjuk garantálni, hogy időbven megérkeznek a
rendelések .

Amennyiben a webáruházunkban nem tudja leadni rendelését, abban az esetben kérem
küldje el emailben a rendeles[kukac]booktime.ro emailcímre.
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Köszönjük megértésüket és Kellemes Ünnepeket Kívánunk.

Webáruházunkban leadott rendeléseket 2020.06.22-től ismét kiszállítjuk Románia
területére és Marosvásárhelyre a FreeSport sportboltba!!!

Szállítási idő

A megrendelt könyveket Magyarországról szállítjuk, emiatt a szállítási idő a COVID-19 határzár
miatt kb. 10-14 nap. Előfordulhat, hogy hamarabb megérkezik. Amennyiben a megrendelt
könyvek nem beszerezhetők, abban az esetben egy értesítő emailt küldünk.

Minden péntek 12 óráig leadott rendelést , leghamarabb az azt követő hétfőn tudják
személyesen átvenni a FreeSport sportboltban. Futárral házhoz szállítás esetén kedd-szerdán
tudják leghamarabb átvenni.
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Személyes átvétel Marosvásárhelyen

A webáruházunkban megrendelt Könyvek, CD-k, DVD-k INGYENESEN átvehetők
Marosvásárhelyen a FreeSport sportboltban.

Személyes átvétel esetén a boltban a rendelését készpénzel vagy ajándékutalvánnyal tudja
kifizethet.

Amint a megrendelt könyvek megérkeznek az átvételi helyre egy értesítő emailt küldünk vagy
telefonon értesítjük a vásárlókat.

Átvétel helye:

Tîrgu Mures,

Bulevardul 1 Decembrie 1918 165A
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Nyitvatartás

:

Munkanapokon: 10h - 19h

Szombaton:

10h - 14h

E-mail:

booktime.ro[kukac]gmail.com

info[kukac]booktime.ro

info[kukac]freesport.ro
Telefon:

00-40-265-250310 , (0720)
Térkép
095 054

Házhozszállítás Románia területén
- A rendeléseket Románia területén házhozszállítás esetén a Fan Curier futárszolgálat
kézbesíti.
- A fizetés készpénzben (RON-ban) történik, utánvéttel csomagátvételkor. Előreutalással
csak előre egyeztetett rendelések esetén fogadjuk el.
- A Szállítási díjak a Fan Courier weboldalán található árak szerint alakul, melyet az alábbi
oldalon tekinthet meg és számolhat ki, a csomagokat
Mar
osvásárhelyről
adjuk fel így ezt kell megadni feladó helynek. Általában a nagyobb városokba 21 Ron-ba kerül a
kiszállítás.:

4/5

Fizetés és Szállítás

Szállítási díjkalkulátor

- A Fan Curier a félreeső kis falvak esetén felárat kér el emiatt lehetséges, hogy a szállítás
költsége többe kerül, mint a rendelelés. Ebben az esetben ha lehetséges próbáljon meg
nagyobb települést kiválasztani a kedvezőbb szállítási díj érdekében.
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