Blue Days információk
Minden, amit a Blue Days-ről tudnod kell!

Mi is ez az akció?
Az AQUA Webáruház BLUE DAYS elnevezéssel ajánlatokat biztosít 2022. november 25-én, 7:00
órától 2022. november 28. 23:59 -ig. Az ajánlat csak webes megrendelés esetén érvényes.

Hogyan rendelhetek?
Az ajánlatokra külön létrehozott landing oldalon is, de akár átirányítva az aqua.hu weboldalon is.
Előregisztrációhoz nem kötött, de meggyorsítja a folyamatot, ha személyes adataiddal már
korábban létrehozol egy profilt az oldalunkon az alábbi linken: https://aqua.hu/auth/login

Milyen átvételi módok közül választhatok?
-személyes átvétel
-házhozszállítás
-PostaPont
-Posta csomagautomata
-Foxpost csomagpont
A délelőtt 11 óráig budapesti címre készleten lévő termék esetén a leadott rendeléseket akár még
aznap házhoz tudjuk szállítani!(Ez a szolgáltatás munkanapokon érhető el)
További részletek: https://aqua.hu/hirek/aznapikiszallitas

Milyen fizetési módot választhatok?
A rendelés folyamán a következő fizetési módok közül választhatsz az átvételi módok
függvényében:
•
•
•
•

fizetés személyes átvétel esetén a helyszínen üzleteinkben
utánvéttel (készpénz + bankkártya) a futárnál
weben keresztül bankkártyával
előre utalás (banki átutalás)

Üzletben történő személyes átvétel esetén, a rendelés átvételének időpontjában választhatod
még: a készpénzes fizetést vagy bankkártyást

Honnan tudom, hogy sikeresen adtam le a rendelésem?
A termék/ek kosárba helyezése nem jelenti ezek lefoglalását, csak a rendelés véglegesítése után és
a visszaigazolása pillanatában kerülnek lefoglalásra. Sikeres rendelés leadást követően egy
„Köszönőoldal” fogad:

Majd egy-két órán belül e-mail üzenetet küldünk számodra - „info@aqua.hu”- címen, amiben a
megrendelési igényedet rögzítettük. Ez egy automata levél, amely nem minősül visszaigazolásnak!
Amint a megrendelésed a következő státuszba lép, újabb értesítést küldünk. Rendelésed státuszát
a "Profilom" menüben is megtekintheted bejelentkezést követően. Kérjük, rendszeresen ellenőrizd
e-mail fiókod kéretlen levelek mappáját, sok esetben a szolgáltató spamként jelöli meg leveleinket!

Mikor kapom meg a megrendelt terméket?
Az ajánlat népszerűsége miatt hosszabb szállítási időpontok várhatóak, de mindent megteszünk
azért, hogy minél hamarabb át tudd venni a megrendelésed. Többtételes kosár esetén a várható
kézbesítési idő a kosaradban található leghosszabb kiszolgálási idővel rendelkező termék
kézbesítési idejével azonos.

Üzletben is vásárolhatok az ajánlat ideje alatt?
Természetesen igen, azonban a Blue Days ajánlatokat kizárólag csak webes megrendelés esetén
van lehetőség üzletben átvenni. Megrendelés nélkül az üzletekben a Blue Days ajánlatok közül
nincs lehetőséged vásárolni.

Mennyi terméket vásárolhatok?
Egy akciós termékből egy vásárló maximum két darab terméket vásárolhat a weben. Duplikált
rendelés, vagy többletrendelés esetén, fenntartjuk a jogot, hogy lemondjuk vagy módosítsuk
azokat a rendeléseket, melyek nem tesznek eleget az ajánlati szabályzatnak.

További kérdésem van, ki tud segíteni?
Az esetlegesen felmerülő kérdésekre az ügyfélszolgálatunk tud választ adni.
Email: info@aqua.hu
Telefon: +36 1 244 2424 (H-P: 9-18 óra; Szo: 9-17 óra)

