
6./ Fizetési, átvételi és szállítási feltételek 

6.1./ A megrendelt termék árának és az esetleges szállítási költségnek a kifizetése történhet 

áruátvételkor a kiszállítást végző fuvarozó részére készpénzben (Ez esetben az utánvétnek 

költsége van, melyről az ÁSZF 8.9 pontjában tájékozódhat. Erről tájékoztatást kap 

megrendeléskor és visszaigazoláskor is.), vagy az áru kiszállítása előtt 

bankszámlaszámunkra történő banki átutalással. 

6.2./ Banki átutalás esetén a megrendelt termék kiszállításának és átadásának feltétele a 

vételár és a szállítási költség összegének fenti bankszámlaszámon történő jóváírása. A 

banki átutalással járó ügyintézésből adódó szállítási késedelemért a Webáruházat 

semmilyen felelősség nem terheli. 

  

7./ Személyes átvétel 

Személyes átvételre a PALKER PAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alábbi üzleteiben 

van lehetőség; személyes átvétel esetében szállítási költség megállapítására természetesen 

nem kerül sor. Személyes átvételkor bankkártyával történő fizetésre is van lehetőség. 

Személyes átvételi helyek: 

4031 Debrecen, Szoboszlói út 31. 

  

8./ Szállítás 

8.1./ A kiszállítást megelőzően a PALKER PAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. e-mail 

üzenetben értesítést küld a Megrendelőnek a kézbesítés várható idejéről, illetve személyes 

átvétel esetén a termék üzletbe történt beszállításáról. A Megrendelő köteles gondoskodni 

arról, hogy az e-mail üzenetben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa a 

megrendelésben feltüntetett és visszaigazolt helyszínen, vagy a rendelés kiszállítását 

megelőző 24 órán belül visszajelezzen elektronikus úton, levélben vagy telefonon, ha a 

szállítás időpontja, helyszíne nem megfelelő számára. 

8.2./ Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. 

A Palker Papír Kft. kizárólag akkor vállalja a csomag ismételt elküldését, ha annak vételárát 

és szállítási költségeit a Megrendelő előre átutalja részére. 

8.3./ A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről, 

hiánytalanságáról megbizonyosodni, és az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a 

csomagolás hiányosságaira, illetve a termék látható, nyilvánvaló hibáira vonatkozó 

reklamációt a Palker Papír Kft-nek nem áll módjában elfogadni. Ha kiszállított termékkel 

kapcsolatban kifogással élne, úgy azt a fuvarozó jelenlétében, írásban, jegyzőkönyv 

felvételével teheti meg. 



8.4./ Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, úgy ennek tényéről a 

szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag 

kiszállítására. 

8.5./ A megrendelt és kiszállított termék lakásba történő beszállításáról, kicsomagolásáról, 

összeszereléséről a Megrendelő köteles gondoskodni. 

8.6./ A külföldre történő termékszállításra a jelen vásárlási feltételek nem érvényesek, külföldi 

szállítás vagy fizetés kizárólag egyedileg megállapított és egyeztetett feltételekkel 

lehetséges. 

8.7./ A Megrendelőnek felróhatóan felmerült esetleges szállítási késedelemért, illetve a 

megrendelés teljes meghiúsulásáért a PALKER PAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 

kártérítési kötelezettség semmilyen jogcímen terheli. 

8.8./ A Webáruházból megrendelt termékek kiszállítása a PALKER PAPÍR Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. saját fuvareszközével, illetve a PALKER PAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. által megbízott fuvarozó útján történik 

8.9./ A PALKER PAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Webáruház oldalán megrendelt 

termékek szállítási költsége az alábbiak szerint alakul: 

8.10./ Amennyiben egyes termékeknél a normál szállítási díjtól eltérő megjegyzés szerepel 

(pl.: Házhozszállítási díj nélkül, stb.), úgy ilyen esetekben a szóban forgó megjegyzés az 

irányadó. A PALKER PAPÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. csomagolási költséget nem 

számít fel a beérkezett megrendelésekre. 

 


