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Előrendelési idő: legalább 6 hét!

A szállítási időpontot csak időben leadott, és általunk vissza-
igazolt rendelés esetén tudjuk garantálni . Mivel a beérkezés 
sorrendje a mérvadó, a csúcsszezonra (jan .-febr .) ajánlatos 
ennél jóval előbb megrendelni a dugványokat . 

Minden rendelést emailben vagy postai úton visszaigazolunk . 
Kérjük, hogy a visszaigazolást az esetleges félreértések, 
vagy fajta-elírások elkerülése végett ellenőrizzék le!

Csomagolási és rendelési egységek: 

A legkisebb rendelhető mennyiség egy fajtából 20 db,  
összesen legalább 300 db . 

Csomagolás kérhető tálcával együtt, 60 db/doboz,  
vagy a tálcából kiszedve 100 db/doboz egységben .  
A műanyag tálcák árát a dugvány ára nem tartalmazza,  
azokat a következő szállításnál visszagyűjtjük . 

Kartondoboz méretek: 

• egymásra rakható: 53 x 31 x 14 cm

• nem egymásra rakható (CC polcra való): 52 x 31 x 12 cm

A dugványok átvételének lehetőségei: 

1 . Kopáncsi telephelyünkön

2 .  Szegeden az Alkony u . 3 sz alatti OÁZIS Árudánkban  
(Kálvária térrel párhuzamos utca)

3 .  Szigetszentmiklós, Flora Hungárián vagy külső parkoló-
ban . Idáig megbeszélés szerint ingyenesen felszállitjuk . 

4 .  Legalább 10 .000 db-os rendelés, és annak készpénzes 
fizetése esetén, országhatáron belül ingyenes a kiszállitás . 

Egyébként önköltségi áron az ország egész területése kiszál-
lítjuk az árut . Általában több azonos irányú szállítást szok-
tunk összeszervezni, így a költségek megoszlanak . 

Külföldi kiszállításra külön árajánlatot adunk . 

Postai vagy vasúti feladást nem tudunk vállalni . 

Kérjük az esetleges minőségi észrevételeket minél előbb 
közölni . 

Jogos, elismert kárigény esetén kizárólag a dugványok pótlá-
sát, vagy azok értékének megfelelő kárpótlást vállalunk . 

Szeged, 2017 . augusztus

Please, place your order in time, at least 6 weeks before ship-
ment!

All orders will be confirmed by post, or by email . Plese check it, 
to avoid mistakes!

Minimum order 20cuttings/variety, 300 cuttings in whole . 

We can pack: with the tray, 60 cuttings/box, or taking out the 
cuttings, 100cuttings/box . 

If you need transport to Rumania or to Serbia, we can organize 
it . 

Please don’t hesitate to ask us for more details by email,  
or call me on my handy: 00-36-309-284-741 (I speak English 
and German)

We have a man working in our nursery, Laci, who speaks ruma-
nian . 

We can give you his phone-number . 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK SHIPMENT CONDITIONS


