SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS
NÖVÉNYSULI – BABI ALKOTÓKÖZPONT KFT.
ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2018.08.13.

Szállítási módok
Díjmentes szállítási mód:
Vegye át csomagját a Paloma-udvarban, Budapesten. Szállítási díj: 0 Ft
Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16. belső udvar, ROOM 8 (Az Astoria és a Ferenciek tere
között) Nyitva tartás: H-P: 11-19 h | Sz: 11-15 h | V: tel: + 36 30 3038050 | e-mail: info@novenysuli.hu
A Palomában a Növénysuli képeslapokat, füzeteket és a limitált darabszámban kiadott
botanikai illusztrációkat találja meg állandó jelleggel, de kérésre bármelyik termékünket el
tudjuk szállítani ide. A Paloma-beli üzletet a Növénysuli üzemelteti, ezért csomagátvételi
pontként működik. Ha rendel valamit a webáruházon keresztül, szállítási díj nélkül veheti át
a Palomában.
Kérjük, mielőtt elmenne a csomagért, várja meg üzenetünket, vagy hívjon fel minket
telefonon, mert az is lehet, hogy amit rendelt a webáruházon keresztül, akár azonnal átveheti a
Palomában, de az is lehet, hogy 4-5 munkanapot igénybe vesz a csomag összekészítése és
szállítása.

Házhozszállítás Sprinter futárszolgálattal
Akkor érdemes ezt a szállítási módot választania, ha sokat tartózkodik otthon, vagy van
lehetősége a munkahelyén átvenni a csomagot. A futárszolgálat munkatársa az Ön által
megjelölt helyre szállítja a csomagot. Például otthonához, vagy munkahelyére. A Sprinter
futárszolgálat üzenetet küld Önnek a csomag érkezése előtti napon a várható szállítási időről.
Amennyiben a kézbesítést végző futár nem találta Önt a megadott kiszállítási címen, értesítést
hagy a csomagról, és telefonos egyeztetés után, egy másik napon díjmentesen megkísérli a
második kiszállítást. Ha módosítani szeretné a kiszállítási címet, kérjük, jelezze a Sprinter
ügyfélszolgálata felé a következő elérhetőségek valamelyikén hétköznap 8-19 óráig: Sprinter
ügyfélszolgálat telefon: 06 1 347 30 00 Sprinter ügyfélszolgálat e-mail: info@sprinter.hu
11.000 Ft feletti vásárlás esetén szállítási díj nélkül küldjük a csomagot.
11.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási díj 1.100 Ft
Kérjük, az átvétel során győződjön meg a csomag épségéről. Amennyiben a csomag a
futárszolgálatnál sérült meg, a futárszolgálat munkatársával vegyenek fel jegyzőkönyvet az
esetről.

Szállítás Pick Pack Pontra
A Pick Pack Pontoknak köszönhetően nem kell várnia otthon vagy munkahelyén a csomagra,
mivel most Ön dönti el, mikor és hol veszi át. Csomagja akár 7 naptári napig vár Önre az
átvételi ponton. Ha a csomagja megérkezett az átvételi pontra e-mail és SMS üzenetet küld
Önnek a Sprinter futárszolgálat. A csomag átvételéhez szüksége lesz személyazonosságot
igazoló hatósági okmányra. Ha nem a címzett veszi át a csomagot, akkor pedig két tanú
aláírásával ellátott meghatalmazásra. Keresse meg az Önnek legkényelmesebb Pick Pack
Pontot a következő térképen: http://www.pickpackpont.hu/atveteli-pont
11.000 Ft feletti vásárlás esetén szállítási díj nélkül küldjük a csomagot.
11.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási díj 1.100 Ft
Kérjük, az átvétel során győződjön meg a csomag épségéről. Amennyiben a csomag a
futárszolgálatnál sérült meg, a Pick Pack Ponton vegyenek fel jegyzőkönyvet az esetről.
MPL futárszolgálat házhozszállítás
Akkor érdemes ezt a szállítási módot választania, ha sokat tartózkodik otthon, vagy van
lehetősége a munkahelyén átvenni a csomagot. A futárszolgálat munkatársa az Ön által
megjelölt helyre szállítja a csomagot. Például otthonához, vagy munkahelyére. A
futárszolgálat üzenetet küld Önnek a csomag érkezése előtti napon a csomag érkezéséről, de
pontos időpontot nem ad. Amennyiben a kézbesítést végző futár nem találta Önt a megadott
kiszállítási címen, legtöbbször telefonon megkérdezi, hogy otthagyja-e a postán a csomagot,
vagy megpróbálja egy másik napon a kiszállítást. Hogy valójában mi történik, az nagyban
függ a kiszállítást végző futártól.
11.000 Ft feletti vásárlás esetén szállítási díj nélkül küldjük a csomagot.
11.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási díj 1.100 Ft
Kérjük, az átvétel során győződjön meg a csomag épségéről. Amennyiben a csomag a
futárszolgálatnál sérült meg, a futárszolgálat munkatársával vegyenek fel jegyzőkönyvet az
esetről.
MPL Posta Pont (coop, mol) / MPL postán maradó (A posta) / MPL csomagautomata
Országszerte 3000 átvételi ponton biztosítja a Magyar Posta a kényelmes és gondtalan
csomagátvételt. A munkából hazamenet, későn este vagy korán reggel, hétvégén vagy a nap
közepén, amikor és ahogy kényelmes. 51 Csomagautomata, 185 MOL PostaPont, 265 Coop
PostaPont és 2600 postai PostaPont áll kiterjedt csomaghálózatunk szolgálatában. Online
rendelésnél válassza bármelyik MPL átvételi lehetőséget, egy PostaPont biztosan útbaesik.

Az átvételhez szüksége lesz személyazonosító okmányra, ha nem a címzett veszi át a
csomagot, akkor pedig két tanú által aláírt meghatalmazásra. Ha a csomagja megérkezett a
csomagátvételi pontra, e-mail és SMS üzenetet küld Önnek a futárszolgálat.
11.000 Ft feletti vásárlás esetén szállítási díj nélkül küldjük a csomagot.
11.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási díj 1.100 Ft
Kérjük, az átvétel során győződjön meg a csomag épségéről. Amennyiben a csomag a
futárszolgálatnál sérült meg, a futárszolgálat munkatársával vegyenek fel jegyzőkönyvet az
esetről.
MPL csomagautomata fontos információk! Kérjük, csak akkor válassza ezt a szállítási
módot, ha kicsi lesz a csomagja, nagyobb csomag (például egy keretezett kép) nem fér be a
csomagautomata rekeszébe. SMS-ben és e-mailben kap egy kódot, ezzel tudja kinyitni a
csomagautomata rekeszét. A csomagokat 2 munkanapig tárolja a futárszolgálat az
automatában, ha nem tudja átvenni ezalatt az idő alatt, akkor a legközelebbi postán veheti át a
csomagot 5 munkanapon belül. A csomagautomaták magasak, hogyha nem éri el a felső
rekeszt, kérjük, jelezze megjegyzésben, és könnyített elérésű, alacsonyan lévő rekeszbe
küldjük a csomagot.

Megrendelésének értékét Ön a következő módokon egyenlítheti ki:
Online bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay rendszeren keresztül. Gyors és biztonságos.

Simple átutalás (előre utalás) - az Eladó bankszámla számára. Az OTP Simple egy
biztonságos kapcsolaton keresztül az Ön banki rendszerébe irányítja a megrendelési folyamat
során, majd az átutalást követően a Simple visszairányítja Önt a www.novenysuli.hu
oldalra. A megrendelés számát kérjük, tüntesse fel a közlemény rovatban.

Eladó: Babi Alkotóközpont Kft.
Bankszámlaszám: 11739030-21397145-00000000
Bank neve: OTP Bank
Banki átutalás (előre utalás) - az Eladó bankszámla számára. A megrendelés számát kérjük,
tüntesse fel a közlemény rovatban.
Eladó: Babi Alkotóközpont Kft.
Bankszámlaszám: 11739030-21397145-00000000
Bank neve: OTP Bank

Utánvét a Paloma-udvarban: készpénzes fizetési lehetőség van.
Utánvét Sprinter futárnál: a csomag kézhezvételekor, a Sprinter futárszolgálat munkatársánál.
A futárszolgálat munkatársánál kizárólag készpénzzel tud fizetni, bankkártyával nem.
Amennyiben a csomag ellenértékét nem tudja kiegyenlíteni a futárnak, a kiszállítás
sikertelennek minősül, ez esetben kérjük, egyeztessen egy új időpontot a Sprinter
ügyfélszolgálatánál.
Utánvét PickPackPont: a csomag kézhezvételekor, a Pick Pack Ponton. A legtöbb Pick Pack
Ponton készpénz mellett bankkártyás fizetési lehetőség is van.
Pick Pack Ponton való fizetési lehetőségekről a választott átvevőhely elérhetőségén kérhet
további tájékoztatást.
Utánvét MPL házhozszállítás / posta pont / postán maradó – A legtöbb MPL csomagátvételi
ponton bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni, kérjük, érdeklődjön a választott
csomagátvételi ponton pontos tájékoztatásért.
Utánvét MPL csomagautomata: A csomagautomatánál van lehetőség bankkártyával utánvéttel
fizetni, viszont készpénzes fizetésre nincs lehetőség. (Növénysuli tipp: a csomagautomaták
nagyon forgalmas helyen vannak, hogyha nem szereti tömegben elővenni a bankkártyáját,
akkor inkább válassza a Simple Pay vagy az átutalás fizetési módot)
A megrendelés során válassza azt a fizetési lehetőséget és szállítási módot, amelyik Önnek a
legkényelmesebb. Bízunk benne, hogy sikerült megválaszolnunk kérdéseit. További
információért kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, vagy írjon üzenetet
az info@novenysuli.hu email címre, vagy hívjon minket a 30/3038050 telefonszámon.

