Leopei Kft - Happy Zoo Szállítási feltételek
(érvényes 2020.11.11-től)

Termékeink országos kiszállítása:


DPD szállítás esetén (1,7 méter és 40kg alatti csomag esetén):
Szállítási díjak előre utalás és online bankkártyás fizetés esetén (bruttó):
Csomag súlya:
0,01 - 3,00 kg
3,01 - 5,00 kg
5,01 - 10,00 kg
10,01 - 15,00 kg
15,01 - 20,00 kg
20,01 - 25,00 kg
25,01 - 31,50 kg
31,51 - 40,00 kg

Futárdíjak:
2190 Ft
2590 Ft
2790 Ft
2990 Ft
3190 Ft
3590 Ft
4490 Ft
6890 Ft

Utánvétel esetén az utánvételi díjak (bruttó):
1-25,000 Ft-ig
25,000- 50,000 Ft-ig
50,001 - 100,000 Ft-ig
100,001 - 300,000 Ft-ig



634 Ft
888 Ft
1142 Ft
2285 Ft

FOXPOST csomagautomata esetén (60cm x 36cm x 61cm illetve ennél kisebb csomag
esetén):
-

Automatában történő átvételnél előre utalás esetén: (bruttó) 862 Ft
Automatában történő átvételnél helyszíni fizetés (csak bankkártyával) esetén:
(bruttó) 1052Ft
Házhoz szállítás utánvéttel: (maximum csomagméret: 60 cm x 36 cm x 61 cm):
(bruttó) 2890Ft

A szállítási idő FOXPOST esetében 2 napnál is több lehet (3-5nap között).
35.000 Ft bruttó rendelési értéktől ingyenes a szállítás. (kizárólag előrefizetés esetén előreutalás vagy Barion bankkártyás fizetés esetében)
A rendelt csomagot, amennyiben a termék rendeléskor a raktárunkban van 1-2 munkanapon
belül feladjuk, illetve 1 munkanapon belül átvehetőek az üzletben.
Amennyiben előre utalást választottál, az utalás beérkezését követő munkanapon adjuk fel a
csomagodat.
Külföldi szállítás:
Örömmel küldünk csomagot az EU-s országokba, ahol viszont néhány napos átfutási idővel
kell számolni. Írj az ügyfélszolgálatunknak a happyzo@happyzoo.hu címre, és küldünk
egyedi ajánlatot a szállításra.
Sérült csomag:

Igyekszünk a csomagokat megfelelően becsomagolni.
Amennyiben a csomagod ennek ellenére mégis sérült állapotban érkezne, kérjük minden
esetben vetess fel jegyzőkönyvet a futárral átvételkor és készíts a sérülésről több fényképet is,
amivel igazolni tudod a sérülés tényét. Az esetet kérjük felénk is jelezni e-mailben a
jegyzőkönyv másolatával és a fotókkal együtt!

