
ÁRLISTA ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK BÚTOROK 

SZÁLLÍTÁSA: 

Szállítást csak a Wilsondo s. r. o. vállalattól megrendelt termékekhez lehet kérni. 
 

A megrendelt bútort szét kell szerelni, kartondobozba kell becsomagolni, és biztosítani kell, 
hogy semmilyen kár ne keletkezzen rajta, amely az értékcsökkenését okozhatná. * 
Abban az esetben, ha vissza szeretné küldeni, vagy ki szeretné cserélni, a tőlünk rendelt bútort, 
kiegészítőt vagy tartozékot, a szállítás díja a csomagok tartalma és száma alapján kerül 
kiszámításra. ** 

 
 

Darab 

Bútorok, szőnyegek, 
egyszemélyes és 
emeletes ágyak, 
kisebb termékek 

Szekrények, ajtók, 
multifunkciós ágyak, 

franciaágyak 

 

Kárpitozott bútorok 

1 - 5 7500 Ft / db 10 000 Ft / db  
17 500 Ft / db 

5 és több egyénileg egyénileg 
 

A kisebb termékek kategóriába tartoznak például: a matrachuzatok, a tartozékok a bútorokhoz, 
plédek, huzatok, lepedők és egyéb kiegészítők. Amennyiben nem biztos benne, hogy az Ön által 
visszaküldendő termék mely kategóriába tartozik, kérem érdeklődjön az ügyfélszolgálatunkon. 

 

 
MATRACOK SZÁLLÍTÁSA: 

 

Szállítást csak a Wilsondo s. r. o. vállalattól megrendelt matracokhoz lehet kérni. 
A matracot több réteg fóliába, esetleg műanyag zacskóba, vagy egy réteg kartondobozba kell 
becsomagolni. * 
A szállítás díja a matracoknál a matrac méretétől és a matracok számától függ, amelyet/ket 
vissza szeretne küldeni vagy cserélni (lásd a lenti táblázatot). A matrac mérete alatt a matrac 
méretét számítjuk kiugrott állapotban. Amennyiben a táblázatban nem szerepel az Ön 
matracának mérete, az ár ugyanolyan lesz mint a hozzá méretben legközelebb álló, nagyobb, 
standard méretekkel rendelkező matrac ára (például egy 184x80 cm matracnál a 190x90 cm 
matracot kell nézni). 

 

Méret (cm) Ár (Ft) Méret (cm) Ár (Ft) 
90x40 8000 200 x 80 12 000 

120x60 8000 200 x 90 12 000 

120x80 8000 200 x 100 14 000 

140x70 8000 200 x 120 14 000 

160x70 8000 200 x 140 14 000 

160x80 12 000 200 x 160 20 000 



 

160x90 12 000 200 x 180 20 000 

170x80 12 000 200 x 200 22 000 

180x80 12 000 220 x 200 22 000 
 

Amennyiben vissza szeretné küldeni, vagy cserélni szeretné a rendelt terméket, kérem minél 
részletesebben töltse ki a következő linken található sablont (Visszaküldés): 
https://www.wilsondo.hu/reklamacio-es-visszakuldes/ 
Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot és megírjuk a további teendőket. Kérem, a 
csomagot úgy készítse el, hogy a visszaszállítás során ne sérüljön és így ne csökkenjen az 
értéke. A nem megfelelően becsomagolt terméket a sofőr nem köteles átvenni. 

 
A Wilsondo s. r. o. vállalatnak jogában áll a saját szállítás helyett más fuvarozó társaságot (egy 
harmadik felet) megbízni a szállítással. Amennyiben egy harmadik fél lesz megbízva a 
visszaszállítással, erről a megrendelő mindig időben értesítve lesz. 

 
* Amennyiben írásban másképp nem egyeztek meg a felek a szállítás előtt. 
** Amennyiben a termék több dobozban került Önnek átadásra, mint amennyibe Ön 
csomagolja, az összeg az eredeti csomagszám alapján kerül kiszámításra. (Példa: a 
megrendelt asztal 2 dobozban került átadásra, a visszaszállítás díja így minimum 15 000 Ft , 
abban az esetben is, ha Ön csak 1 dobozban küldi vissza) 

Amennyiben a terméket több dobozban küldi vissza, mint amennyiben átadásra került Önnek, 
az összeg a visszaküldött dobozok száma alapján kerül kiszámításra! (Példa: a megrendelt 
asztal 2 dobozban került átadásra. Ön azonban 3 dobozba csomagolta vissza, így a 
visszaszállítás díja 22 500 Ft.) 

 
Minden összeg ÁFÁ-val együtt került feltüntetésre. A feltüntetett árak a fogyasztók számára 
érvényesek. Amennyiben cég kér visszaszállítást, annak díja külön kerül kiszámításra. 

 
Bármilyen kérdés vagy kérés esetén, kérem nyugodtan keresse ügyfélszolgálatunkat: 
Telefonon: +36 1 701 1776 
E-mailben: info@wilsondo.hu



 


