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1. Előre utalás  

Lehetőséged van banki átutalásra, ha nem szeretnél készpénzzel vagy 
bankkártyával fizetni.  

A rendelésed végösszegét a csomag kiszállítása, illetve személyes 
átvétel esetén az átvétel előtt, előre kell átutalni a PopDogz Kft. 
bankszámlájára. Kérjük, hogy az utalás KÖZLEMÉNY rovatába írd bele a 
nevedet és a rendelés azonosítóját! Amint megérkezik hozzánk a 
csomagod ellenértéke, e-mail-ben értesítünk, hogy mikor megy a futár, 
illetve mikortól tudod átvenni az árut.  

Utalási információk: PopDogz Kft. CIB Bank Zrt. számlaszám: 
10700024-69950276-51100005 2. Utánvét (fizetés a 1ermék 
átvételekor)  

Ha házhozszállítást választottál, a GLS futárnál lehetőség van utólagos, 
készpénzes és bankkártyás fizetésre is. A csomagod átvételekor a 
futárnak kell kifizetned a rendelésed ellenértékét készpénzben vagy 
bankkártyával.  

3. Bankkártyás fizetés  

A megrendelt termékeket a megrendelés során rögtön, bankkártyával is 
kifizetheted az online felületen. Használhatsz MasterCard, VISA, VISA 
Electron kártyákat. Adataid tökéletes biztonságban lesznek, mivel a 
fizetés a CIB Bank titkosított oldalán történik. Kártyaadataidat kizárólag 
a CIB BANK kezeli a titkosítással ellátott fizetőoldalán, webáruházunk 
csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást. A vásárlás végeztével 
e-mailben is visszaigazoljuk a fizetés eredményét, illetve elküldjük a 



tranzakcióazonosítódat, ami azonosítja a bankod felé a kártyás fizetést.  

A bankkártyás fizetés menete:  

- a webáruház oldalán kiválasztod a kívánt terméket - fizetésnél 
megadod a szállítási módot, illetve a bankkártyás fizetési módot, majd 

megnyomod a "Megrendelés" gombot - ezt követően átkerülsz a CIB 

Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol megadhatod a 

kártyaadataitad - ezt követően a "Fizetés" gombra kattintva indíthatod 
el a tranzakciót – a bank ilyenkor ellenőrzi az adatokat, ez eltarthat pár 

másodpercig - a fizetést követően visszatérsz a webáruház oldalára, 

ahol a tranzakció eredményéről visszaigazolást kapsz A sikeres 
tranzakciót követően (a bankkártya érvényessége és a fedezet 
ellenőrzése utáni elfogadása után) a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos 
számlájának megterhelését az áru ellenértékével. 

 

Szállítási díjszabás 
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Kedves Vásárló! 

 

Több lehetőség közül is választhatsz, hogy az általad megrendelt termék 
eljusson hozzád. Kérheted házhozszállítva futárral, vagy a neked legközelebb 
eső csomagpontra is el tudjuk küldeni. 
A szállítási költségekről lent olvashatsz bővebben.  
Érdi címre a szállítás ingyenes! 
 

Házhozszállítás GLS futárszolgálattal 

  
 



A GLS magas szintű csomagszállítást kínál az ország bármely részére. Az egyik 
legnagyobb futárszolgálat az európai piacon, megbízható átfutási idővel és 
rugalmas, egyéni megoldásokkal.  
                                                               

   Megrendelés végösszege          Kiszállítás költsége 

  0 Ft           -        11 999 Ft               1 390 Ft 

  12 000 Ft felett INGYENES! 

 

Átvétel GLS csomagponton 

  

 

Magyarországon több száz GLS csomagpont üzemel, melyek különböző 
profilú üzletekben találhatók. 
A GLS csomagpontok többsége 10:00 és 20:00 óra között van nyitva, de sok 
közülük már korábban is az ügyfelek rendelkezésére áll. 
                  

   Megrendelés végösszege 
         Csomagpontra 
való                  kiszállítás költsége 

  0 Ft           -        11 999 Ft                 900 Ft 

  12 000 Ft felett INGYENES! 

 
 

Átvétel FOXPOST automatán keresztül 

 
 

A Foxpost egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely 
bevásárlóközpontokban érhető el. 
Ha vásárláskor a FOXPOST-tal kéred a csomagod, akkor sorban állás, futárra 
várakozás és plusz körök nélkül veheted át rendelésedet. Biztonságos, mivel 
megóvja csomagodat a külső hatásoktól. 



Válaszd a hozzád legközelebb eső automatát és vedd át csomagod gyorsan 
és egyszerűen. 
 

   Megrendelés végösszege 
         Csomagpontra 
való                  kiszállítás költsége 

  0 Ft           -        11 999 Ft                 790 Ft 

  12 000 Ft felett  INGYENES! 

 

Köszönjük, hogy nálunk vásárolsz! 
 

 
 
 

 

 


