
Fizetési módok  

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. A fizetés történhet készpénzben vagy 
bankkártyával (utánvéttel), átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel. Futárral történő 
csomagküldésnél a készpénzes fizetés a futárnak utánvétnek minősül, tehát a rendelésnél az 
utánvétes fizetést kell választani.  

A fizetési módoknál kiválasztható online bankkártyás fizetés a weboldalon történő azonnali 
bankkártyás fizetést jelenti a Borgun rendszerén keresztül  

Előre utalásos fizetési mód választása esetén a termékek szállítását csak azt követően 
kezdjük meg, miután a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezett. Átutalás esetén a 
következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: Szekeres Lívia e.v.62100119-
11041300. Kérjük átutaláskor a Közlemény rovatba a megrendelés visszaigazolásakor kapott 
megrendelés számot szíveskedjék feltüntetni.  

Ha a megrendelt áru vételára 1 héten belül nem érkezik meg cégünk számlájára, úgy 
megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a nem fizetés okát. Ha a 
kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-
mailt) küldünk.  

Minden rendelés esetében a kiállított számla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt 
kötelezettségeknek!  

Csomagolási költség  

A megrendelt termékek csomagolásáról mi gondoskodunk, külön költséget nem számolunk 
fel. 

A távollevők közti szerződés  

A megrendelés összeállításával és elküldésével és annak az info@soasztal.hu e-mailen 
történő visszaigazolásával a 45/2014.(II. 26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti 
szerződés jön létre Szekeres Lívia, (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 15, adószám: 
67338838-2-30) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi 
feltételek szerint:  

A Szállító köteles a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt 
szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba 
ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot 
a Vevővel a további egyeztetések érdekében. 

 

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott 
címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett 
vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - kézbesítő 
részére kifizetni, kivéve ha bankkártyával online, vagy banki előreutalással már kifizette. A 
vevőnek jogában áll - a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt - a megrendelését 
visszavonni. Ez esetben a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon 
jelezheti a 06-20-584-6742-es telefonszámon, vagy emailben az info@soasztal.hu címen. A 
honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar, az ily módon kötött 



szerződéseket elektronikusan tárolom és sorszámmal látom el, ami nem más, mint a 
Megrendelési szám. Korábbi megrendeléseihez az áruházba való belépést követően 
bármikor Ön is hozzáférhet, a „Fiókom" menüpont alatt.  

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Hatvani Járásbíróság illetékességét kötik ki. Az itt 
nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött 
szerződésekről szóló 45/2014.(II. 26.) Kormányrendelet szabályai az irányadóak.  

Szállítási feltételek  

Személyes átvétel  

3000 Hatvan, Kertész utca 15. 

Fizetés banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel rendeléskor, vagy készpénzzel a 
helyszínen.  

A megrendelt termék abban az esetben vehető át személyesen, ha előtte emailben vagy 
telefonon egyeztetünk az átvétel időpontjáról. 

 

Házhozszállítás  

A megrendelt árukat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk a Gls-és a Posta 
futárszolgálat segítségével az alábbi díjszabással: 

 

Házhoz kézbesítés 

5kg-ig 5,1-
10kg 

10,1-20 20,1-25 25,1-
30 

30,1-
40 

40,1-
60 

60,1-
80 

80,1-100kg 100,1-
125kg 

1590t 1890Ft 2390Ft 2490Ft 2890Ft 3390Ft 4290 6390Ft 8190Ft 9490Ft 

125kg felett raklapos szállítás: 18.000Ft 

 10kg-ig 20kg-ig 25kg-ig 40kg-ig 70kg-ig  

Postán maradó 2190Ft 2490Ft 2790Ft    

Mol, Coop, Csomagautomata* 2190Ft 2490Ft     

Gls csomagpont 1090Ft 1090Ft 1490 1490 4690  

*max.20kg-ig 

Házhoz szállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol át tudják venni a 
csomagot.  

Házhoz kézbesítés: A futárszolgálat (cég) a küldeményt két alkalommal kísérli meg 
kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett 
eredményre, a futárszolgálat egyeztet a második kézbesítési kísérlet idejéről a címzettel. 
(sms értesítést küld). A cég a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény 
kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a cég a csomagot 
visszaszállítja a feladónak. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre 
terheljük! 

 



Kézbesítés Postán maradóként: Az így címzett küldemény esetén az MPL a címzett 
mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az 
átvételi határidőről, mely 10 munkanap lehet.  
 

A Postán maradóként feladott küldemények átvétele a posták nyitvatartási idejében, akár 
hétvégén is lehetséges 

Kézbesítés MOL PostaPontra és Coop üzletekbe: A MOL PostaPontra és Coop üzletekbe 
címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet 
küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely a feladó megjelölése 
szerint 10 munkanap lehet. A csomagok MOL PostaPontra szállítására munkanapokon a 
reggeli órákban sor kerül. Csomagátvétel a hét minden napján lehetséges, melyre a legtöbb 
töltőállomás esetén 0-24 órás időtartamban van mód. 

Kézbesítés Csomagautomatára: Automatára címzett küldemény esetén az MPL a címzett 
mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az 
átvételi határidőről, mely az SMS kézbesítését követő 2 munkanap. Az átvételre a hét 
minden napján, 0-24 órában lehetőség van.  
A csomag az üzenetben kapott azonosító és a telefonszám megadásával, várakozás nélkül 
kivehető az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés többletszolgáltatással került 
feladásra, a csomag átvételéhez a címzettnek, az automatánál (bankkártyával) rendeznie kell 
az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően nyílik.  

Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a 
postahelyre. Ekkor a címzett elektronikus üzenetben (SMS vagy e-mail) újabb tájékoztatást 
kap arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és meddig veheti át a küldeményt 
(a feladó megjelölése szerint 10 munkanap áll rendelkezésére). 

 
Csomagautomatára címzett küldemény legnagyobb mérete: 50x31x35 cm  
 
 
Kézbesítés Gls csomagpontra: Az így címzett küldemény esetén a Gls a címzett 

mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az 

átvételi határidőről, mely 10 munkanap lehet. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, 

újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll 

módunkban ismételten elindítani!  

  

Szállítási idő: 

Raktáron lévő termékek esetében 1-3 nap. Abban az esetben ha a termék nincs raktáron, 4-
14 nap.  

A kiszállítás napjáról minden esetben a futárszolgálat értesítést küld e-mailben vagy sms-ben 
a kiszállítás előtti nap. A kiszállítás előtti telefonos értesítést a szállítási költség nem 
tartalmazza, de az e-mail-en kapott fuvarlevélszám segítségével egyeztetni tud a 
futárszolgálat ügyfélszolgálatával.  


