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Τρόποι αγοράς
Μπορείτε να παραγγείλετε, τα προϊόντα που επιθυµείτε από το e-shop µας, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους που σας
εξυπηρετεί :
Μεσω της φόρµας παραγγελιών του e-shop
Επιλέγετε από την λίστα των προιόντων µας τα είδη του δικού σας ενδιαφέροντος και αποστέλεται ηλεκτρονικά την φόρµα παραγγελίας

Τηλεφωνική παραγγελία
Εκτός από τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή πρότασή σας, µπορείτε να προχωρήσετε και στην
παραγγελία των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν στο 0030.25210.45501. Οι εκπτωσεις ισχύουν και στις τηλεφωνικές παραγγελίες

Με Email
Έχετε τη δυνατότητα να µας στείλετε την παραγγελία σας µε e-mail στο: tokmaki@otenet.gr ή στο info@maketa-trains.gr
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος σχετικά µε
την παραγγελία σας θα ερθυµε σε αµεση επικονωνία µαζί σας.
Η επιχείρηση µας, διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τις τιµές, χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα , είναι Γερµανικής
προέλευσης και αναπροσαρµόζονται οι τιµές τους, εφ άπαξ κατ έτος , εκτός και εάν διεθνή οικονοµικά γεγονότα ανατρέψουν την τιµολογιακή
πολιτική των εταιρειών. Λόγω του µεγάλου όγκου κωδικων των ειδών µοντελισµού , είναι αδύνατον να είναι άµεσα ενηµερωµένο για την
διαθεσιµότητά τους. Γι αυτό, µπορείτε εάν θέλετε να µας στείλετε την λίστα σας µε τους κωδικους που ενδιαφέρεστε, την ποσότητα και εµεις θα
κάνουµε προτιµολογιση της παραγγελίας σας καθως και τον χρόνο παραδοσης και το κόστος µεταφορικων. Η αξία αυτών των παραγγελιών
προκαταβάλεται.

Αποστολή µε εταιρία ταχυµεταφοράς Courier
Οι αποστολές γίνονται µε Ελληνική courier για όλες τις παραγγελίες σας, σε όλα τα είδη µε απόθεµα αποθήκης. Η minimum χρέωση
µεταφοράς είναι 2.60 € και αφορά βάρος ή όγκο 2 κιλών. Η αξία της παραγγελίας καταβάλεται κατα την παραλαβή του δέµατος
Ο χρόνος παράδοσης είναι από 1 έως 3 εργάσιµες ηµέρες.
Για όλες τις παραγγελίες σας , σε ειδη µε την ένδειξη ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ, καθώς και όσα εµπορεύµατα δεν εχουν απόθεµα αποθήκης, θα έρθουµε σε
άµεση τηλεφωνική επικοινωνία µαζί σας για να ρυθµίσουµε µαζί την παραγγελίας σας. Σε περίπτωση όσων θέλουν να καταθεσουν την αξία της
παραγγελίας σας, µε κατάθεση στον τραπεζικό µας λογαριασµό, τότε το κόστος αποστολής µειώνεται κατα 2.80 € που είναι το τα έξοδα
αντικαταβολής.
'Η παραγγελία σας αποστέλλεται στη διεύθυνση που µας υποδείξατε κατά την παραγγελία σας και παραδίδεται στην πόρτα σας.

Πίνακας χρεώσεων αποστολών από Ελλάδα , ταχυµεταφοράς για όλη την Ελλάδα
minimum ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
κιλά βάρος ή ογκος )

5.40 €
Εξοδα αντικαταβολής

2.80 €

Για κάθε επιπλέον κιλό χρέωση

1.10 €

(2

Μεταφορικά για βάρος έως 2 κιλά

2.60 €
Για επίδοση Σαββάτου επιπλέον

3.80 €

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 'Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΕΣ
Παραγγελίες που κατασκευάζονται για λογαριασµό του πελάτη προκαταβάλλονται.
Παραγγελίες µε αξία ειδών από 10 € και κάτω, χρεώνονται µε έξοδα συσκευασίας 2 €.
Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσή σας τα έξοδα αντικαταβολής 2.80 € αφαιρούντε από την συνολική αξία.

2/4

Σελίδα 2 από σελίδες 4
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ολες οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ 23%.
ΠΡΟΣΟΧΗ
∆ιεθνώς όλες οι µεταφορικές ή courier , εκτός από το βάρος υπολογίζουν και τον
όγκο. Πολλαπλασιάζουν λοιπόν σε cm, το πλάτος επί το µήκος επί το ύψος του
κιβωτίου και διαιρούν µε το 5000. Το µαθηµατικό αποτέλεσµα που βγαίνει είναι σε
κιλά. Εάν λοιπόν εµείς έχουµε ένα κιβώτιο το οποίο έχει βάρος 5 κιλά και η
ογκοµέτριση το βγάζει 8, τότε η χρέωση γίνεται στα 8 κιλά και όχι στα 5.
ΠΧ
: 50cmΧ30cmΧ40cm=60000/5000=Χρέωση 12 κιλά ασχέτως, εαν το κιβώτιο ζυγίζει 2
κιλά
Αποστολή µε συµβατική µεταφορική εταιρία (φορτηγά )

.

Κατόπιν συνεννοήσεως µπορούµε να σας αποστείλουµε τα προϊόντα που αγοράσατε µε µία συµβατική µεταφορική εταιρία.
Για τα βαριά αντικείµενα που θέλετε να σας στείλουµε συµφέρει η αποστολή µε πρακτορείο µεταφορών. Τα µεταφορικά σε αυτήν την περίπτωση
τα πληρώνετε εσεις στην µεταφορική. Το ποσόν για κάθε δέµα ανάλογα µε τον όγκο του δέµατος. Με αυτόν τον τρόπο αποστολής, δεν γίνεται
δεκτή η αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό µας λογαριασµό σε µια από τις συµβεβληµένες
τράπεζες. Μεταφορικά δεν χρεώνονται αλλά πληρώνονται από εσάς κατά την παραλαβή του από την µεταφορική εταιρεία.
Η επιχείρησή µας διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τους τρόπους και τις τιµές αποστολής ανάλογα µε τις ισχύουσες τιµές των µεταφορικών
εταιρειών και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Συνεχής µας προσπάθεια είναι να επιτύχουµε για λογαριασµό των πελατών µας την καλλίτερη
,ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονοµικότερη λύση στις µεταφορές µας.

Ενηµέρωση αποστολής παραγγελίας σας
Με την αποστολή της παραγγελίας σας παραλαµβάνετε ένα µήνυµα αυτόµατα ότι η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί εφ όσον η παραγγελία έγινε
µέσω e-shop . Επίσης παραλαµβάνετε και ένα δεύτερο mail µε τον κωδικό αποστολής, την αξία αντικαταβολής καθώς και ένα τηλέφωνο για την
επικοινωνίας µε την εταιρία courier.

Τρόποι πληρωµής
Το www.maketa-trains.gr σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις αγορές σας µε έναν από τους παρακάτω τρόπους σας εξυπηρετεί.

Αντικαταβολή : η παραγγελία σας έρχεται µε courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιµο κατά την παραλαβή.
Στην περίπτωση που επιλέξετε πληρωµή µε άµεση κατάθεση τότε απο την αξία της παραγγελίας
σας θα αφαιρεθεί το ποσόν των 2,80€ που είναι η αξία αντικαταβολής . Αφου ετοιµάσουµε την
παραγγελία σας και οριστικοποιηθεί η αξία της µε τα µεταφορικά θα σας στείλουµε µήνυµα µε
το ποσον και τον αριθµο λογαριασµου για να κάνετε την κατάθεση σας . Όταν κάνετε την
κατάθεσή σας , παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε µε αποστολή µηνύµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ θα
κάνετε κατάθεση και οχι έµβασµα. Σε περίπτωση εµβάσµατος θα αναλάβετε το σύνολο των
εξόδων του εµβάσµατος .

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στο 0030.25210.45501 .Η εταιρία µας διατηρεί το
δικαίωµα να τροποποιεί τους όρους και τους τρόπους πληρωµής κατά βούληση και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση

Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις σας
∆ιαδικασία επιστροφής προιόντος
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Σας ενηµερώνουµε ότι δεν δεχόµαστε επιστροφές προϊόντων και κάθε είδους κατασκευή, καθ ότι όλα κατασκευάζοντε για λογαριασµό σας
κατόπιν της παραγγελίας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες είµαστε πάντα στη διάθεση σας είτε µέσω τηλεφώνου στο 0030.25.210.45501 , είτε µέσω e-mail στο
tokmaki@otenet.gr

Πως µπορώ να ακυρώσω µια παραγγελία.
Αν κατά λάθος εκτελέσατε µια παραγγελία µπορείτε να µας στείλετε ένα email, ή να µας καλέσετε στο 0030.25.210.45501 και να µας
εξηγήσετε το λάθος την ίδια στιγµή πρίν της αποστολής της. Εµείς θα φροντίσουµε ώστε να ακυρωθεί η παραγγελία σας

Πόσος χρόνος απαιτείται για να αποσταλεί η παραγγελία µου
Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας επιστρέφεται αυτόµατα ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δείχνει τι παραγγείλατε. Εσείς δε
χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο. Η παραγγελία σας έχει πάρει το δρόµο της. Αν υπάρξει κάποια ανωµαλία θα επικοινωνήσουµε εµείς µαζί σας.
Συνήθως απαιτείται µια έως πέντε εργάσιµες ηµέρες για να επεξεργασθούν και να αποσταλούν σε εσάς οι παραγγελίες. Εφόσον η παραγγελία
αποσταλεί, ο χρόνος παράδοσης της σε εσάς εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής που επιλέξατε. Με courier θα την παραλάβετε σε µια η δυο το
πολύ εργάσιµες ηµέρες, µε µεταφορική εταιρία µία εώς τέσσερις µέρες.
Τα περισσότερα προϊόντα µας είναι διαθέσιµα σε περίπτωση όµως που κάποια από αυτά δεν είναι επικοινωνούµε µαζί σας τηλεφωνικά ή µέσω
email για να σας ενηµερώσουµε.
Κάθε παραγγελία που αναφέρετε σε προϊόν που δεν είναι διαθέσιµο µπαίνει σε αναµονή. Στην συνέχεια σας ειδοποιούµε τηλεφωνικά ή µε email
όταν το προϊόν είναι διαθέσιµο, για να επικυρώσετε την παραγγελία σας, και τέλος πάλι µέσω email σας ενηµερώνουµε για την αποστολή του.

Τι εγγύηση διαθέτουν τα προϊόντα
Όλα µας τα προϊόντα πρίν αποσταλούν εχουν ελεχθεί για την καλή τους λειτουργία. ∆ιαθέτουν εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας η οποία
είναι ανάλογη των προϊόντων .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site www.maketa-trains.gr (ηλεκτρονικό κατάστηµα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειµένου να
καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται
Ειδικότερα µεταξύ του www.maketa-trains.gr και του πελάτη συµφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:
Tο www.maketa-trains.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το www.maketatrains.gr και αφορούν τον πελάτη θα χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήµατός του δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της
συναλλακτικής σχέσης καθώς και η ενηµέρωσή του γύρω από τις µελλοντικές προσφορές και διαφηµιστικές ενέργειες του www.maketa-trains.gr.
Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το www.maketa-trains.gr στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείµενης νοµοθεσίας είναι υποχρεωµένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το www.maketa-trains.gr, βάσει
συγκατάθεσης του πελάτη, νόµου ή δικαστικής απόφασης.
Tο www.maketa-trains.gr δηλώνει ότι κατά το διάστηµα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδοµένων θα χρησιµοποιεί αυτά
σύννοµα, λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και τήρησης της εµπιστευτικότητας αυτών. Το www.maketa-trains.gr θα διαγράφει τα
στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Ο πελάτης απευθυνόµενος εγγράφως προς το www.maketa-trains.gr έχει δικαίωµα ενηµέρωσης για τα προσωπικά του δεδοµένα που τηρούνται
από αυτό, δικαίωµα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωµα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
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Tο www.maketa-trains.gr λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των
µεταδιδοµένων πληροφοριών και δεδοµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εντούτοις το www.maketa-trains.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια
δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω δικτύων στο βαθµό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται µε τη λήψη πρόσφορων µέτρων ασφάλειας που
επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, θετική, αποθετική, υλική ή µη ζηµία που ενδεχοµένως υπέστη ο
χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν µεταξύ των πελατών ή µεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε µηνύµατα, δεδοµένα, στοιχεία ή
πληροφορίες που διακινούνται µέσω του www.maketa-trains.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του
πελάτη επιτρέπεται µόνο εφόσον και στο µέτρο που το www.maketa-trains.gr καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Ρητά συµφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, τις αποφάσεις των θεσµοθετηµένων οργάνων της Πολιτείας που
ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

