
1 / 1 

 
ALSO Hungary Kft. HUF Payments   EUR Payments   USD Payments 
HU-1139 Budapest BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe  BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe  BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 
Frangepán utca 46. B.I.C. BNPAHUHX   B.I.C. BNPAHUHX   B.I.C. BNPAHUHX 
+36 1 501 6780 IBAN HU34131000070251043000873483 IBAN HU34131000070251043000879788 IBAN HU14131000070251043000878402 
 
 
 

 

 

 

 

Szállítási feltételek 
 

A megvásárolt termékeket az ALSO Hungary Kft. szerződött szállítmányozó alvállalkozó partner bevonásával 
szállítja le az ügyfeleinek. 

 
 

A szállítási díjakkal kapcsolatos tudnivalók : 
 

1) A szállítási díj az ügyfél által leadott rendelés nettó összegétől függ 
2) Amennyiben az adott rendelés nettó értéke meghaladja a nettó 50.000,- Forintot, a szállítás díjtalanul 

történik. (jelen pont nem vonatkozik a „nagyméretű tárgy”-ként jelölt termékekre, amelyek szállítására az 
4. pont alkalmazandó) 

3) Amennyiben a rendelés nettó értéke nem haladja meg az 50.000,- Forintot, nettó 2.500,- Forint összegű 
szállítási díj kerül automatikusan felszámításra (jelen pont nem vonatkozik a nagyméretű tárgyakra, 
amelyek szállítására az 4. pont alkalmazandó) 

4) Az „nagyméretű tárgy”-ként megjelölt áruk esetében a szállítási díj összege egyedileg kerül 
meghatározásra. Különleges szállítást igénylő termékek esetében a szállítási költségek szintén egyedileg 
kerülnek meghatározásra. 

5) Amennyiben a megrendelés leadásakor az „Ügyfél által meghatározott” egyedi szállítási címet 
választották, vagy a szállítási címnek a megrendelés leadása utáni megváltoztatása esetén nettó 1.690,- 
HUF összegű díj fizetendő 

6) A fentiek szerint meghatározott szállítási díjak a megrendelés alapján kiállított számlán kerülnek felszámításra 
7) A fenti díjak kizárólag magyarországi szállítási címekre érvényesek 

 
 

A kiszállítás határidejével kapcsolatos tudnivalók : 

 
 

1) Az ALSO Hungary Kft. minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a munkanapokon 16:30 óra 
előtt leadott, készleten levő termékekre vonatkozó megrendelések feldolgozása és kiszállításának 
szervezése még aznap megkezdődjön. 

 
2) Az áruszállítók minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a szállítások munkanapokon a 

következő határidőkön belül kerüljenek teljesítésre: 

 
• A budapesti raktárunkból történő kiszállítás esetén: a kis csomagok a kiszállítás megkezdésétől 

számított 24 órán belül kerülnek kézbesítésre az egész ország területén. Szállítmányozó 
partnerünk a GLS. 

• Raklapos kiszállítás esettén Budapesten és vonzáskörzetében igyekszünk a megrendeléseket a 
feladástól számított 24 órán belül, munkaidőben kézbesíteni, vidéki megbízások esetében pedig 48 
órán belül. 

• Speciális kezelést igénylő termékek szállítása előre egyeztetett módon és időpontban történik. 
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