
HALLELUJA KIADÓ • MEGRENDELŐLAP ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP • 2023
Kérjük a kitöltött megrendelőlapot – csatolmányként – a következő címünkre küldjék el: rendeles@halleluja.hu

– 1., Megrendelő neve*:

– 2., Megrendelő címe*:

– 3., Számla címe, ha eltér a Megrendelő címétől*:
(A magánszemélyek kivételével, az adószám megadása kötelező!)

– 4., Megrendelő/kereskedő/viszonteladó adószáma*:
(A magánszemélyek kivételével, az adószám megadása kötelező!)

– 5., Megrendelő telefonja és/vagy mobil száma:
(Kapcsolattartáshoz és csomag kiszállításhoz szükséges!)

– 6., Csomag címe, ha eltér a Megrendelő címétől*:
(Ha Postán maradó vagy Postai csomagautomatás, Packetás Z-PONTos vagy 
Z-BOXos szállítást választ, adja meg a kiválasztott helyszín pontos címét, 
Packetásnál az ID számát is!)

Postán maradó vagy csomagautomatás címek és számok kiválasztása itt:
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso

Packeta ID-k, Z-Pont/Z-BOX címek itt: https://www.packeta.hu/atvevohelyek 

– 7., E-mail címe megadása kapcsolattartáshoz*:
(Ha hírleveleinket is ide kéri, akkor tegyen X-et a sor végi rubrikába!**)

– 8., Más e-mail címe(i) megadása hírlevélküldéshez:
(Megadásukkal hozzájárul, hogy azokra hírlevet küldjünk!**)

• Vásárlói csoportba való besorolás (kérjük tegyen X-et az Önre érvényes kategória rubrikája négyzetébe!) 

         – Ajándékozásra vásárolok:     – Kereskedő/viszonteladó:     – Iratterjesztőként eladásra vásárolok:

• Választott fizetési mód (tegyen X-et a kiválasztott rubrika négyzetébe!)

                     – Utánvétes:               – Előre utalás:             – Banki átutalás:
      Csak törzsvásárlók választhatják!

               – Postai csekk:
    Csak törzsvásárlók választhatják!

• POSTA csomagszállítási idő és mód kiválasztása (tegyen X-et a kívánt rubrikák négyzeteibe!) 

                         – 2 napos:
Normál díjazású!

                     – 1 napos:
Kicsit drágább!

– Postai házhoz szállítás:
Ekkor a Postai futár szállítja ki!

– Postán maradó (olcsóbb):

A 6. pontnál adja meg a Posta címét!

• PACKETA*** szállítási mód kiválasztása (tegyen X-et a kiválasztott rubrika négyzetébe!) 

A Packetás csomagok 2-3 nap alatt érnek
célba. Időgarantált kiszállítást nem vállalnak.
E  setenként   olcsóbbak is lehetnek!   Aktuális

árai Megrendelés oldalunkon találhatók.

– Packeta házhozszállítás:
Csak egyszeri kiszállítást biztosít!

      – Z-PONT-os átvétel:
A 6-os pontnál kérjük adja meg

a kiválasztott hely nevét és ID számát!

       – Z-BOX-os átvétel:
A 6-os pontnál kérjük adja meg

a kiválasztott hely nevét és ID számát!

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK (az adatvédelmi- és adatkezelési tájékoztató ismeretében és elfogadásával)

HÍRLEVÉLKÜLDÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Halleluja Kiadó Kft. az általam megadott  e-mail cím(ek)-en részemre 
– hozzájárulásom visszavonásáig – Hírleveleit megküldje (akciók, újdonságok, vásárok és egyéb tájékoztatások kapcsán). 

POSTAI CÍMRE REKLÁMANYAG KÜLDÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Halleluja Kiadó Kft. az általam megadott postai 
címemre – hozzájárulásom visszavonásáig – információkat, hírlevelet küldjön termékeiről.

CSOMAGSZÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTÉSEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy megrendeléseim teljesítéséhez az általam megadott 
adatokat; a Halleluja Kiadó Kft. a POSTA vagy a PACKETA ill. szerződött partnereik (mint szállítók és adatfeldolgozók) részére átadja.

ADATKEZELÉSI-, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ELFOGADÁSA*: Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom.
(Itt ismerhető meg: https://www.halleluja.hu/megrendeles.htm#adatvedelem). Megrendelése és adatai használata csak a rubrika jóváhagyásával lehetséges!
Kijelentem, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek és – hozzájárulásom visszavonásáig – hozzájárulok azok kezeléséhez.

Megrendelésük teljesíthetősége érdekében kérjük a fenti táblázat pontos kitöltését és a döntésük szerinti adatkezelési hozzájárulások megadását ahhoz, hogy
adataik – az EU-s GDPR adatvédelmi szabályozással összhangban – használhatók, megrendeléseik pedig teljesíthetők legyenek! Köszönjük! 

* Ezeket az adatokat a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges megadnia, ha csak hírlevélre kíván feliratkozni, úgy elegendő a név vagy felhasználónév és e-mail  cím megadása is!
** Ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy kiadónk az aktuális hírleveleit – újdonságok, akciók, vásárok kapcsán – megküldje Önnek! Ez a hozzájárulás annak visszavonásáig érvényes.

*** Az új PACKETÁS – olcsóbb – szállítási lehetőségről további információk és árak itt találhatók: https://www.halleluja.hu/megrendeles.htm#Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s

Dátum: 202….  …………………………. hó  …………
Jelen megrendelésemet a www.halleluja.hu/megrendeles.htm oldalon lévő rendelési feltételeket ismeretében és elfogadásával adom le.

FONTOS TUDNIVALÓK A MEGRENDELÉSEKHEZ: – Megrendelések teljesítését csak 3.000 Ft felett vállaljuk!
– Iratterjesztők számára a táblázatban az „Egyéb” rovat kitöltése kötelező! Kérjük megjelölni esetükben – soronként – ha a rendelt tétel eladásra 
kerül: E betűvel, vagy ha ajándékozásra kerül: A betűvel.
– 30.000Ft feletti megrendeléseik (normál) szállítási költsége 50%-át, 50.000Ft rendelési érték felett pedig 100%-át átvállaljuk!
– További kedvezményeink: 60.000Ft feletti megrendeléseiknél 5%, 100.000Ft felett pedig 10%-os engedmény jár (mindkét árkategóriában).
.
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