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ÜZLETMENET

Telefonos információ

A leggyorsabb információ szerzési megoldás.
06 30 337 8861-es mobil számon reggel 8 órától este 18 óráig a hétköznapokon,
szombaton reggel 9 órától 11 óráig állunk rendelkezésére. (NEM NYITVATARTÁSI IDŐ)

Szívesen segítünk minden szalagfüggönyös kérdésben, hívjon bizalommal.

2. E-mail információ

Az elektronikus leveleket a hétköznapokon folyamatosan figyelemmel kísérjük és a 
leterheltségünktől függően a lehető leggyorsabban igyekszünk megválaszolni. Minden 
megkeresésre válaszolunk.

3. Személyes információ

Budapesti telephelyünkön(előzetes megbeszélés alapján), vagy a felmérés során a szalagfüggöny 
felszerelés, telepítés helyszínén is kaphat értékes információkat.
Telephelyünkre látogatási igényét kérem előre jelezze, hogy olyan kolléga állhasson 
rendelkezésére, aki teljes körű tájékoztatással tud szolgálni.

Felmérés 
Minden olyan munkánál, ahol teljes termék gyártás az igény, szükség van a gyártást megelőző 
felmérésre. Felszerelés lehetséges megoldásai, szalagfüggöny szélességi és magassági méretének 
a lemérése, szalagok kiválasztása a katalógusból, árajánlat készítés (előzetes árajánlat pontosított 
változata), megrendelés. 

Kiszállási díjak 

1. A kiszállás a legtöbb esetben pénzbe kerül! 

2. Budapesti kiszállás megrendeléssel

Budapestre a kiszállási díj : 3.000-3.500,- Ft + Áfa / alkalom. 

3. Budapesen kívüli kiszállás.

Budapesten kívül a kiszállási díj : 65,- Ft + Áfa / megtételhez szükséges km.

Kivétel : Veresegyház, ami ingyenes.

4. Budapesti kiszállás megrendelés nélkül (tanácsadás)

Minden olyan kiszállást, amelyet nem követ helyszíni megrendelés szakmai tanácsadásként 
értelmezünk, így alkalmanként 5.000,- Ft + Áfa kiszállási-tanácsadási díjat számolunk fel. (Ezt az 
összeget a későbbi megrendeléskor beszámítjuk)
A félreértések elkerülése érdekében előzetesen telefonon, e-mailben és árajánlat adásával is 
igyekszünk a vevőket információkkal ellátni.
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Gyártás 
A gyártási idő a megrendelt mennyiségtől és az adott időszak gyártás kapacitásától függ.
Általában 5 munkanap a vállalható időintervallum, extra mennyiségű szalagfüggöny rendelés 
esetén is próbáljuk ezt az időtartamot tartani, de ilyen esetben kitolódhat 5-8 napra is. Az árajánlat 
mindig tartalmazza az aktuális gyártási időt.

Felszerelés 
Az elkészült szalagfüggöny rendszert előre egyeztetett időpontban kiszállítjuk és felszereljük.

Alkatrész csomagküldő - Lehetőség van felszerelés nélküli vásárlásra, alkatrész utánpótlásnál, 
vagy szalag/lamella cserénél. Ilyen esetekben posta/futár szállítja ki a terméket. 
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