RENDELÉSI ÉS SZÁLLÍTTÁSI FELTÉTELEK
RENDELÉS MENETE:
Nyomtasd ki a ruha vagy póló mintát, színezd ki kislányoddal, vagy kisfiaddal! Hagyd, hogy
szárnyaljon a képzeletük! Nem baj, ha a vonalon kívül is színeznek, de a ruhán csak a körvonalon
belül rajzolt, színezett minta lesz nyomtatva. Készíts akár okos telefon segítségével róla fényképet! Itt
érheted el a segítségünket, hogy hogyan csinálhatsz jó fényképet. Regisztrálj honlapunkon, majd
töltsd fel oldalunkra a fényképet! Válaszd ki a megfelelő méretet a mérettáblázat segítségével! Tedd
kosárba a terméket, majd töltsd ki adataidat, válassz szállítási és fizetési módot.
Rendelésed 3-4 hét múlva szállítjuk. Természetesen, ha sikerül hamarabb elkészítenünk, akkor
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hamarabb elküldeni azt Neked! Abban az esetben, ha nem jó
minőségű fotót töltesz fel a szállítás több időt is igénybe vehet, attól függően, hogy mennyi időt alatt
kapunk Tőled jó minőségű fotót.
A ruhák és pólók ára mérettől függetlenül 9.900 HUF + szállítási költség. 40.000 Ft megrendelés
esetén a szállítás ingyenes.

AJÁNDÉK UTALVÁNY:
Lehetőséged van ajándékkártya rendelésére is, mely remek lehetőséget nyújt, hogy valakinek egyedi
meglepetést szerezz.
Ajándékkártya vásárlása esetén egyedi, egyszer használható kódót kapsz a fizetésnél, melyet az
ajándékozott beválthat egy későbbi időpontban. Van lehetőséged papír alapú ajándékkártya
kinyomtatására is, melyet személyesen is átadhatsz annak, akit szeretnél egy egyedi ruhával vagy
pólóval meglepni. Válassz a különbözű kártya típusainkból!

FIZETÉSI FORMÁK:
Honlapunkon több fajta fizetési módra is lehetőséged van.
Bankkártyás fizetés esetén biztonságos bankkártyás fizetéssel egyenlítheted ki a megrendelésed
értékét.
Utánvét esetén a futárnak kell megfizetned a megrendelés értékét, amennyiben házhozszállítást
választottál. Ezt megteheted készpénzzel és bankkártyával egyaránt. Az utánvét díja 150 Ft.
Amennyiben átvevő pontra kérted a szállítást, ott az adott átvevőpont lehetőségeihez mérten van
lehetőség kártyás illetve készpénzes fizetésre.

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK:
Lehetőséged van házhozszállítást rendelni, melynek díja 1000 Ft. Miután legyártottuk az egyedi pólót
vagy ruhát, átadjuk a futárcégnek. Csomagodat a DPD szállítja majd ki. Lehetőséged van címre
szállíttatni, vagy a DPD által használt átvevő pontokra. Ezeknek listáját itt találod.
https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/szallitasi_modok/pickup/pickup_csomagpontok

Lehetőséged van a WEBOX csomagautomatáiba kérni a szállítást is. Ennek díja: 890 FT

VISSZAKÜLDÉS
Mivel mi egyedileg tervezett ruhákat és pólókat gyártunk le egyedi kérésre, azokat másnak tovább
értékesíteni nem tudjuk, így visszavenni azokat nem tudjuk.
Kérlek ne feledd, hogy mivel ruháink egyedi gyártásúak és egyedi tervezésűek, így ha nem jó a méret
visszavásárolni nem tudjuk!

TRADE MARK, COPY RIGHT
Kérlek ne használj szerzői joggal védett márkajelzéseket, karaktereket, emblémákat, mert ezekért
felelősséget nem vállalunk! Ilyen esetekben visszaküldjük rajzodat, a nyomtatást nem tudjuk vállalni!
Kérlek kérdéses esetekben tájékozódj előre, vagy kérj engedélyt a jog tulajdonosától!

