Fizetési és szállítási feltételek
a Lovecard.hu oldalon
Szállítás
Csak magyarországi szállítási címmel leadott rendeléseket tudunk teljesíteni.
A megrendelt szolgáltatáshoz tartozó kártyacsomagok kiszállítását a Magyar Posta Zrt.
végzi.
A kártyák ajánlott postai küldeményként kerülnek kiszállításra. Ezért olyan címet
adjon meg, ahol át is tudja venni a küldeményt. A Szolgáltató a a kártyák
ellenértékének megfizetését követően a rendelt kártyák postai feladását a lehető
legrövidebb időn belül végrehajtja. A megrendeléstől számítva a kiszállítás a 30 napot
nem haladhatja meg. A szállítás várható időtartama 1-5 munkanap.
A kártyák kizárólag arra a címre kerülnek kiszállításra, amelyet a Vevő a megrendelés
során megad. A hibásan megadott postacím miatt bekövetkezett károkért a
Szolgáltató nem felel.
Az át nem vett küldemények után pénzvisszatérítés csak abban az esetben jár, ha
elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát 14 napon belül írásban megküldi a
Szolgáltatónak (lásd. ÁSZF).

Árak módosítása
A Szolgáltató, a szolgáltatás árait nem visszamenőleges hatállyal bármikor
módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és
csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Számlázás
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a megrendelt kártyák átadásakor
bocsát a Felhasználó rendelkezésére.
Fizetési Módok
Online bankkártyás fizetés, Barion kártyaelfogadó rendszeren keresztül:
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és
biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni.
A Barion kártyaelfogadó rendszert használhatja minden online fizetésre alkalmas
Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával.

Ebben az esetben a fizetéshez a bankkártya adataira, valamint e-mail cím megadására
van szükség.
A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja.
Tekintettel arra, hogy a fizetés a Barion biztonságos szerverén történik, a fizetés során
a Szolgáltató (Lovecard.hu) semmilyen kártya adatnak nem kerül birtokába.
További tudnivalók a barion fizetésről:
https://www.lovecard.hu/doc/barion.pdf
A Barion fizetési módról bővebben a https://www.barion.com/hu oldalon
tájékozódhat.
A fizetésnek egyéb járulékos költségei nincsenek.

Banki átutalás:
Ezen fizetési mód esetén kérjük a rendelés végösszegét utalja az alábbi számlaszámra.
Számlavezető bank: OTP-Bank
Számlaszám: 11719001-22469913
A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel nevét és megrendelésének számát.
A rendelést követő 5 banki napon belül szíveskedjen rendezni az átutalást, ellenkező
esetben töröljük megrendelését. A pénz számlánkra történő beérkezése után indítjuk
a kiszállítást.

További fizetéssel vagy a szállítással kapcsolatos kérdéseivel keresse az elektronikus
ügyfélszolgálatot, melyet e-mailben kapcsolat(at)lovecard.hu vagy a Lovecard.hu oldal
felületén a Kapcsolat menüpontban található űrlap kitöltésével lehet igénybe venni.
Budapest, 2018. január 5.

