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Meddig tartjuk az árainkat?Meddig tartjuk az árainkat?Meddig tartjuk az árainkat?Meddig tartjuk az árainkat?
2008.10.22. | Dílerlájn

A napokban azt kérdezgetitek leggyakrabban tılünk, hogyA napokban azt kérdezgetitek leggyakrabban tılünk, hogyA napokban azt kérdezgetitek leggyakrabban tılünk, hogyA napokban azt kérdezgetitek leggyakrabban tılünk, hogy

meddig tartjuk a megrendeléseken szereplı árainkat, vagy hameddig tartjuk a megrendeléseken szereplı árainkat, vagy hameddig tartjuk a megrendeléseken szereplı árainkat, vagy hameddig tartjuk a megrendeléseken szereplı árainkat, vagy ha

lefoglaltok valamit, akkor mennyiért kerül majd az a számlára éslefoglaltok valamit, akkor mennyiért kerül majd az a számlára éslefoglaltok valamit, akkor mennyiért kerül majd az a számlára éslefoglaltok valamit, akkor mennyiért kerül majd az a számlára és

mi van, ha utalással fizetnétek. A  kérdésekre adott válaszokmi van, ha utalással fizetnétek. A  kérdésekre adott válaszokmi van, ha utalással fizetnétek. A  kérdésekre adott válaszokmi van, ha utalással fizetnétek. A  kérdésekre adott válaszok

mindenkit érintenek, ezért itt elmondunk most mindent.mindenkit érintenek, ezért itt elmondunk most mindent.mindenkit érintenek, ezért itt elmondunk most mindent.mindenkit érintenek, ezért itt elmondunk most mindent.

Az árrólAz árrólAz árrólAz árról
 
Most az a jó hír, hogy nem változott semmi! Te mindent azon az áron kapsz meg, ami a rendelésedenTe mindent azon az áron kapsz meg, ami a rendelésedenTe mindent azon az áron kapsz meg, ami a rendelésedenTe mindent azon az áron kapsz meg, ami a rendeléseden
szerepel.szerepel.szerepel.szerepel. Igen, akkor is, ha csak holnap jössz érte és akkor is, ha házhozszállítást kérsz. Minden ugyanúgy
megy, ahogy eddig ment: amit megrendeltél az készleten van és azonnal vihetı, és annyiért van, amennyiért
megrendelted. Nem kell számolgatnod, nyugodt lehetsz, hogy már nem változik semmi. Persze a listaárak
módosulhatnak napról-napra, és sajnos változnak is, ezért ellenırizd azokat gyakrabban, mint ahogy eddig
szoktad, de ez a megrendelésedet már nem érinti.
 
A  rendelés menetérılA  rendelés menetérılA  rendelés menetérılA  rendelés menetérıl
 
Itt sincs miért izgulnod, ha már rendelésbe tettél valamit, akkor annak az árát már nemha már rendelésbe tettél valamit, akkor annak az árát már nemha már rendelésbe tettél valamit, akkor annak az árát már nemha már rendelésbe tettél valamit, akkor annak az árát már nem
változtatjuk meg!változtatjuk meg!változtatjuk meg!változtatjuk meg! Annyit fogsz érte fizetni, amennyi az árcímkén szerepelt akkor, amikor a terméket a
rendelésbe tetted. Lehet, hogy a termék ára idıközben megváltozik, de ez a rendelésben szereplı árat már
nem módosítja.
 
A gyakori árváltozások miatt, a rendszerünk, a foglalási idı lejárta után azonnal, automatikusana foglalási idı lejárta után azonnal, automatikusana foglalási idı lejárta után azonnal, automatikusana foglalási idı lejárta után azonnal, automatikusan
felszabadítja a rendelésbıl az el nem vitt termékeket.felszabadítja a rendelésbıl az el nem vitt termékeket.felszabadítja a rendelésbıl az el nem vitt termékeket.felszabadítja a rendelésbıl az el nem vitt termékeket. Ez azt jelenti számodra, hogy ha kiajánlasz egy
terméket a vevıdnek és rendelésbe teszed, akkor kicsit sürgetned is kell, mert pár nap múlva a foglalás
törlıdik, és ezzel módosulhat az ár is. Várhatóan ez az egész szezon alatt így marad. Arra kérünk, hogy csak
akkor foglalj le valamit, ha tényleg szükséged van rá.
 
Az árajánlatrólAz árajánlatrólAz árajánlatrólAz árajánlatról
 
Az árajánlatokkal, akár kapod, akár Te adod, bánj óvatosan! Ha árat kérsz tılünk egy olyan termékre, ami
éppen nincs készleten, akkor ügyelj arra, hogy az általunk adott ajánlat hamar érvényét veszti. KészletenKészletenKészletenKészleten
nem lévı termékekre adott árajánlatunk egy napig érvényes.nem lévı termékekre adott árajánlatunk egy napig érvényes.nem lévı termékekre adott árajánlatunk egy napig érvényes.nem lévı termékekre adott árajánlatunk egy napig érvényes. Errıl nem tehetünk, csak arra kérünk,
hogy kicsit sürgesd az ügyfeled, mert egy nap múlva az ár már más lehet, és akkor új ajánlatot kell kérned,
mielıtt leadod a megrendelésed.
 
A  fizetésrılA  fizetésrılA  fizetésrılA  fizetésrıl
 
Az gyorsan változó, felpörgetett gazdasági környezet a készletezésnél és árazásnál nagy odafigyelést igényel
tılünk. De, amint látod, nem változtattunk az árazáson, a szállítási és fizetési feltételeinken éppen azért,
hogy ne zavarjuk meg az üzletmenetedet. Úgy gondoljuk azonban, hogy nem nagy kérés, hogy az átutalással
fizetett számláidat határidıben fizesd meg és mi cserébe a kiszámítható árakat garantáljuk Neked. Ez a Te
érdeked is, hogy az árainkat ne kelljen emelni azért, hogy a késedelembıl eredı veszteségeinket fedezzük.
 
Sok vevıt mindenkinek!
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