
Rendelési információk 

 

A rendelés módja és menete: 

A megrendeléseket e-mailben a hati.bylj@gmail.com címen, illetve közösségi oldalainkon 

(Facebook, Instagram) keresztül tudjuk fogadni. Fontos! Azon a platformon informálunk 
Téged a rendelés részleteiről, ahol felvetted velünk a kapcsolatot. Ha ritkán használod 
az adott felületet, akkor válassz egy olyat, amit gyakrabban figyelsz. Általában minden 
táskából van készleten, de előfordulhat, hogy kifogyunk belőle. Ezesetben 1-1/2 hét mire 
újra elérhető lesz. 
 

A kínálatunktól eltérő táskákat nem készítenünk. 

 

Személyes átvétel | Szállítás 

Megrendeléseiteket a Zani Store Budapest-ben tudjátok személyesen átvenni. 
A rendelésed leadása után minden esetben várd meg, hogy visszajelezzünk, hogy az 
adott Háti elérhető-e a showroomban. 

Személyes átvételnél és kitelepülések/vásárok alkalmával kizárólag készpénzes 
fizetést tudunk elfogadni. 

Megrendeléseiteket házhoz illetve FoxPost csomagautomatába tudjátok rendelni, 
amelynek menete a következő: 
 
A megrendelés leadását követően minden esetben várjátok meg, még visszajelzünk, 
hogy a rendelt táska aktuálisan rendelhető-e. (Általában ha nincs az adott termék 
’Elfogyott’-ra állítva, akkor rendelhető. Az árukészlet gyors változása miatt viszont nem 
tudjuk garantálni az adott típus elérhetőségét!) 
 

Szállítás esetén csak előre utalással tudtok fizetni! 

 
A csomagokat a FoxPost szolgáltatással küldjük melynek a költségei a következőképpen 
alakulnak: 
Szállítás Foxpost automatába: 1099 Ft 
Szállítás címre: 1990 Ft 

A FoxPost-tal nem állunk szerződésben, az esetleges szállítási problémákért 
felelősséget nem tudunk vállalni. 

Bankszámla szám: 
Jakus Dániel 
10103719-46326700-01005006 
Budapest Bank 

 

 

mailto:hati.bylj@gmail.com


Szerződési feltételek 

A vásárlóink vállalják, hogy a honlapunkon megtalálható Általános Szerződési 
Feltételeket megismerik és elfogadják.  

  

Adatkezelés 

Az emailben vagy közösségi oldalainkon keresztül leadott rendelések során, illetve a 
kitelepülések és vásárok alkalmával kizárólag olyan személyes adatokat kérünk el, 
melyek a rendelés teljesítéséhez, a számlázáshoz, szállításhoz feltétlenül szükségesek 
(Név, e-mail cím, számlázási-és szállítási cím, esetenként telefonszám). Ezeket az 
adatokat egyéb célra nem használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk ki. 

Weboldalunkon cookiekat használunk, ezeket a böngésződ beállításaiban tudod szűrni 
és törölni. 

________ 

 

Facebook: fb.com/hatitaska.com 
Instagram: @hati.taska 
E-mail: hati.bylj@gmail.com 

Showroom: 
Zani Store Budapest 
1056 Budapest, Szerb u. 17. 

Hétfő-Péntek: 12:00-17:00 


