
Kedves Hölgyem és Uram!

Kérem engedje meg, hogy ebben a 9 lépéses “kisokos”-ban tájékoztassam Önt nyílászárójának 
megrendelésével kapcsolatos egyes lépésekről.

1. Ha honlapunkról tájékozódva e-mail-ben vagy telefonon kért ajánlatot - ebben az esetben értékesítő 
kollégánktól elektronikus úton kap választ. Amennyiben szükségesnek véli,  javasolni fogja az üzletünkben 
történő személyes tanácsadást, ahol tovább pontosítják az ajánlatra vonatkozó műszaki adatokat.

2. Amennyiben Ön üzletünket kereste fel, értékesítő kollégánk a beszélgetés során kapott információk 
(esetleg tervrajz) alapján készít egy előzetes megvalósítási javaslatot (árajánlatot).        

Az ajánlat tartalma az Ön által megadott méretek, kiválasztott típus ( anyag, profil, üveg,                       
nyitásirány stb.) darabszám és egyéb műszaki adatokra vonatkozó elsődleges árkalkulációt.

3. Ha az elsődleges ajánlat elnyerte tetszését, akkor következő lépésként az értékesítő kolléga átadja az Ön 
által megadott elérhetőséget (név, cím telefonszám, e-mail) felmérő kollégájának.
A felmérő kolléga a megadott elérhetőségek valamelyikén időpontot egyeztet, és az Önnek legmegfelelőbb 
időpontban felkeresi és a helyszínen felméri - pontosítja a megadott méreteket.
Az Ön otthonában további egyeztetésre, tanácsadásra, megbeszélésre van lehetősége kollégánkkal. 
Kérdezzen bátran!

4. Felmérő kollégánk az Ön (leendő) otthonában egyedileg megmért, tovább pontosított műszaki 
megoldással ellátott adatokat továbbítja az értékesítő kollégának.

Ezután elkészíti az Ön egyedi, otthonában felmért nyílászáróira vonatkozó egyedi árajánlatát.

5. Ha az egyedi felmérés alapján elkészített árajánlattal egyetért és elfogadja, akkor kerül sor a következő 
lépésre.

6. Szerződéskötés, pénzügyi teljesítés. 
A megrendelés ezen fázisában értékesítő kollégánk Önnel írásbeli szerződést köt az elfogadott ajánlatra, 
szállítási határidővel és a pénzügyi ütemezéssel.

Pénzügyi ütemezés:  A megrendelés a szerződésben elfogadott összeg megfizetésével lép érvénybe. A 
fizetés két módon történhet: készpénzzel vagy banki átutalással.
 A gyártásba adásra a szerződéses összeg megérkeztével kerül sor.

Banki átutalás esetén kollégánk díjbekérőt állít ki. A díjbekérőn szereplő összeg bankszámlánkra történő 
megérkezését követően haladéktalanul számlát állítunk ki, melyet az Ön által megadott címre postai 
levélben megküldünk.

7. Szállítási határidő: Gyártótól függően 2-6 hét, amivel tervezni kell. Kollégánk a gyártó által jelzett pontos 
szállításról a megadott elérhetőségen -telefon, e-mail - értesíti Önt.    

8. Amennyiben a nyílászárók beépítését szakembereinkkel építteti be, úgy a beépítés időpontjával 
kapcsolatosan kollégánk egyeztet Önnel a megadott elérhetőségen.

9. A megrendelt nyílászárók beépítése. Csere esetén a bontott nyílászárók szerződés szerinti elszállítása.
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