Fizetési módok!

Jelen leírás a Fogas Horgászbolt webáruházában megrendelt termékek kifizetéséhez nyújt
segítséget.
Megrendelése leadásakor Ön már kiválaszthatja, hogy milyen módon szeretné kifizetni a
csomagot. A lehetséges fizetési módok:
-

utánvét
átutalás
PayPal (vagy bankkártya)

Fizetési mód megváltoztatása:
Amennyiben a megrendelés leadását követően meg szeretné változtatni a fizetési módot,
keresse a Fogas Horgászbolt ügyfélszolgálatát az ismert elérhetőségeken.
A megrendelés leadását követően a Fogas Horgászbolt - az esetleg szükséges egyeztetést
követően - összekészíti az Ön megrendelését és erről email-ben értesíti Önt. A megrendelést
ezt követően kell kifizetni.
Utánvétes fizetés:
Az összekészítetett csomagot a DPD futárszolgálattal vagy a Magyar Postával házhoz
szállítjuk. A csomag díját Önnek az átvételkor készpénzben kell kifizetnie a futárnak vagy a
postásnak.
Átutalásos fizetés:
A csomag összekészítése után email-ben értesítjük Önt és elküldjük az átutaláshoz szükséges
adatokat. Az átutalást megteheti a helyi bankjában vagy internet bankján keresztül. Az összeg
számlánkra történő beérkezése után azonnal küldjük a csomagot az Ön által előzetesen
kiválasztott módon (DPD futárszolgálat vagy Magyar Posta).
PayPal (vagy bankkártyás fizetés):
A közvetlen online fizetésre lehetőség lenne webáruházunkban is, de mivel időről időre
előfordul, hogy néhány termék a rendelés időpontjában nem beszerezhető és várni kell rá,
szeretnénk elkerülni a felesleges banki pénzmozgást, és mielőtt a fizetés megtörténne, előtte
mindig leegyeztetjük a termékek elérhetőségét és a szállítás lehetséges időpontját.
Ez jelen esetben azt jelenti, hogy az online bankkártyás fizetés még várat magára (helyette
marad a banki átutalás), de a PayPal fizetés már elérhető, a következőkben ezt a lehetőséget
írjuk le.

1. lépés:
A megrendelés leadása előtt fizetési módként Ön a PayPal lehetőséget választja és
elküldi a rendelést.
2. lépés:
Az esetleges egyeztetés és a megrendelés összekészítése után emailben elküldjük
Önnek a végleges megrendelés adatait és a PayPal fizetéshez szükséges információkat.
Ha nem rendelkezik még PayPal számlával, regisztrációját megteheti itt:
https://www.paypal.com/hu --> Sign up

A regisztrációhoz magyar nyelvű részletes segítséget itt talál: http://www.ingyentarhely.info/paypal/regisztracio/
Amennyiben már rendelkezik PayPal számlával, úgy a már említett linken
(https://www.paypal.com/hu) jelentkezzen be. A böngészőben most megjelenik a
PayPal oldal, amit biztonságosan, titkosított internetes összeköttetésen keresztül ér el.
PayPal
A PayPal a legismertebb és legszélesebb körben elterjedt elektronikus kereskedelemre
szakosodott,
pénzügyi
szolgáltatásokat
nyújtó
nemzetközi
társaság.
Biztonságos a kapcsolat?
Ellenőrizze, hogy a böngésző címsorában https:// kezdettel jelenik-e meg a PayPal oldal URL
címe! A https azt jelenti, hogy titkosított kapcsolaton keresztül éri el az oldalt, Ön nyugodt
lehet, a tranzakció biztonságos.

A bejelentkezés után pénz küldéséhez válasszuk a „Send Money” menüpontot.

Itt nincs más feladatunk, mint a Fogas Horgászbolttól kapott emailben lévő adatokat
megadjuk.
Ezek:
- To (Email): a Fogas Horgászbolt PayPal számlájának email címe
- Amount: a csomag ellenértéke, azaz a fizetendő összeg (utalni mindenképp HUF-ban
kell, az átváltási költségekről a PayPal oldalán tájékozódhat)
- Purchase: ki kell választani, hogy mi a vásárlás tárgya, jelene esetben termék vásárlás
(Goods)
Az adatok helyes megadása után a „Continue” gombra kattintva kezdeményezheti a
pénzösszeg átutalását a mi PayPal számlánkra.

Az ellenőrző oldalon még ellenőrizhetjük, hogy minden adatot helyesen adtunk-e meg,
majd a „Send Money” gombra kattintva elküldhetjük a pénzt.

Arra mindig figyeljünk, hogy elegendő fedezet legyen a PayPal számlánkon, vagy a
hozzá kapcsolódó bankszámlánkon, különben a tranzakció nem valósul meg és hibát
kapunk.
3. lépés:
Miután a PayPal jelzi, hogy a számlánkra a vásárlás ellenértéke megérkezett, azonnal
küldjük Önnek a csomagot, az Ön által választott módon (külföldre csak a DPD
futárszolgálat választása lehetséges) és erről Önt emailben tájékoztatjuk.

Kérdése van? Elakadt?
Küldjön e-mail-t a fogas@t-online.hu címre, szívesen segítünk! Ha a PayPal oldalon akadt el,
esetleg nem érti az épp megjelenő információt, másolja be az e-mail-be és küldje el nekünk!
Az angol szöveg fordításához hasznos lehet a Google online nyelvi fordítója:
http://translate.google.com/

