OLAJSHOP
Az Olajshop.hu hátterében egy lassan 20 éve működő, jelenleg 3 telephellyel rendelkező, de folyamatosan bővülő
kiskereskedelmi kenőanyag és autóalkatrész bolt hálózat áll annak érdekében, hogy az ügyfeleink vásárlását
megkönnyítsük, a meglévő és leendő ügyfeleink felmerülő kérdéseire akár személyesen is tanácsot adhassunk.
Szakembereink a termékek kiválasztásakor és a csomagok összeállításakor mindig úgy bánnak a termékekkel, mintha
a sajátjuk lenne, hiszen tudjuk, hogy egy megfelelően kiválasztott kenőanyag és alkatrész szavatolja a motorok és
berendezések hosszú élettartamát, a jó minőségben kiszállított termékek pedig a vásárlóink örömét.
Küldetésünk, hogy szakmai tapasztalatunk és folyamatosan bővülő országos lefedettségünk segítségével ügyfeleinket
csak ellenőrzött beszállítóktól származó kifogástalan minőségű termékekkel a lehető leggyorsabban szolgáljuk ki úgy,
hogy a vásárlás folyamatát a vásárló számára a lehető legkényelmesebbé tegyük.
A Central Europe Lubricant Kft., mint szolgáltató vállalja, hogy 5% kedvezményt biztosít a szolgáltató
www.olajshop.hu weboldalon elérhető kenőanyag és autóalkatrész webáruházban leadott megrendelések
végösszegéből.
A weboldalon el nem érhető alkatrészek esetében telefonon vagy emailben történő egyeztetést követően egyedi
árat adunk a keresett alkatrészekre a tagok számára a mindenkori aktuális beszerzési árak és a piaci kiskereskedelmi
árak függvényében.
Szolgáltató vállalja, hogy a tagok részére a regisztrációt követően egyedi, csak a tagok részére hozzáférhető
kedvezményes szállítási lehetőséget nyújt. A kedvezményes szállítási módozat csak 20 Kg-os súlyhatárig vehető
igénybe Postaponti átvétellel.
A kedvezményes ár és kedvezményes szállítási költség érvényesítésének érdekében szolgáltató létrehoz egy külön
vevői csoportot, ahol a kedvezményes feltételeket előre rögzíti, majd a vásárlókat a regisztrációt követően ehhez a
csoporthoz hozzárendeli. A regisztrált felhasználóknak ezt követően lesz lehetőségük érvényesíteni a fenti
kedvezményt a vásárlásban.
A kedvezmény minden nem akciós termékre vonatkozik, ami a webáruházban elérhető.
Az aktuálisan akciós termékekre az akciós áron felül további kedvezmény nem vonatkozik.
Annak érdekében, hogy szolgáltató a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának tagjait tudja azonosítani
a tagoknak a webáruházba történő regisztráció folyamán a saját nevük mellett a saját Tagszakszervezeti kódjukat
is meg kell adni a következő formában:


1234567890987654 Minta Mókus (tagkártyán szereplő adatok)

A kedvezmény érvényesítésére csak a webáruházba történő regisztrációt követően van lehetőség. Regisztráció nélkül
leadott rendelések esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.
A vásárló vevőcsoporthoz való rögzítése a vásárlási regisztrációt követően kerül beállításra.
Egyes esetekben, mint például amikor az első rendelés leadása egybeesik, a regisztrációval, előfordulhat, hogy a
rendelés leadásakor a kedvezmény nem kerül feltüntetésre. Ebben az esetben kollégánk a rendelés kiszámlázásakor
automatikusan le fogja vonni az 5% kedvezményt a számla végösszegéből.
Olajshop Kapcsolat:
Telefon: +36-30/758-9933
E-mail: info@olajshop.hu
Honlap: www.olajshop.hu

