
Gépész Csoport Black Friday 2018 szabályzat

Kampány megnevezése Black Friday 2018

Időszak: 2018.11.23. 0:00 – 2018.11.30. 24:00

Kereskedelmi feltételek az ÁSZF-ben megfogalmazottakon túl:

- A Black Friday akcióban szereplő termékek értékesítése kizárólag online, a
https://gepesz.hu/shop/ oldalon történt rendelés leadására vonatkozik.

- Csak kiskereskedelmi értékesítésre vonatkozik az ajánlat.
- Egy felhasználó (egy szállítási, vagy számlázási cím, illetve egy e-mail cím) csak maximum 2db

egyforma terméket rendelhet a meghirdetett akciós áron. Amennyiben ennek a feltételnek
nem felel meg a rendelés, azt lemondjuk.

- A termékek mellett megjelenített elérhető mennyiség tájékoztató jellegű. Technikailag nem
biztosítható az, hogy az utolsó darabok a kosárba helyezés és a rendelés véglegesítése közt
eltelt idő alatt, más vevő közben történő megrendelése miatt ne fogyjon el az akciós készlet.
Magyarán amíg csak a kosárban szerepel a termék, addig az még nem jelenthető ki, hogy biz-
tosan az öné lesz. Ez csak a rendelés beküldését követő, a rendelését befogadó e-mailben sze-
replő rendelésszámra hivatkozó, a számlázó rendszerben készített megerősítő visszaigazolás-
sal válik véglegessé. Ezen levél tartalmazza – áruátvétel választás módjától függően – az áruát-
vétel/kiszállítás lehetséges időpontját, és a választott fizetési módot. A rendelés leadásakor
kapott automatikus e-mail az ÁSZF-ben is megfogalmazottak értelmében csak tájékoztató jel-
legű, még nem jelenti a rendelés elfogadását.

- Az elérhető mennyiségek a szállítási/áruátvételi mód megválasztásától függően eltérőek lehet-
nek. A kiszállítást végző központi raktár és az egyes boltjaink készlete külön nyilvántartott. A
kosárból indított „Megrendelés előkészítése” lapon a „Raktáron” mezőben rendelési soron-
ként kijelzett készlet az irányadó. Érdemes egy tétel kosárba rakását követően kitölteni a kívánt
átvételi helyet (vagy kiszállítást), mert ennek megfelelően tudunk tájékoztatást adni a pontos
készletről.

- A termékek fizetési módja a rendeléskor a weboldalon elérhető módokkal megegyezik.
- A termék kiszállításának módját a rendelés véglegesítése során kell kiválasztani. Kiszállítás ké-

rése esetén a bruttó 30.000,- Ft értéket el nem érő rendelések esetén bruttó 2.000,- Ft szállí-
tási díjat számítunk fel, amiről a kosárban is tájékoztatjuk a rendelés összeállítása során.

- Fenntartjuk a jogot arra, hogy az akciós időszakban az ajánlatainkat felfüggesszük, vagy módo-
sítsuk.
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