Tájékoztató a Hiper.hu Termékpartnerrel kapcsolatban
Új Termékpartnerünk a Hiper.hu web áruház és hipermarket az alábbi fizetési
lehetőségekkel várja az SCnet törzsvásárlókat:
Fizetési lehetőségek: (A web áruházon keresztül és személyesen a hipermarketben csak
az alábbi fizetési módok esetében érvényesíthető a 6%-os termékpartneri visszatérítés!)
1) Hiper.hu saját vásárlási utalványa:
Ezen fizetési módot, azoknak a
törzsvásárlóknak ajánljuk, akik személyesen a
Hipermarketben kívánnak vásárolni, a
Budapesti irodánkban vagy a területi
vezetőiktől át tudják venni, a Hiper.hu saját
vásárlási utalványát.
Az Hiper.hu vásárlási utalvány igénylésének módja:
A webirodájában a „Rendelés” menüpont alatt a „Hiper.hu vásárlási utalvány”
termékpartnert kiválasztva minimum 5 000.- Ft értékben tudja megrendelni az
utalványt. Az így elkészült és kinyomtatott online utalvány ellenében a területi
vezetőknél (telefonos egyeztetés szükséges), illetve Budapesti irodánkban átvehetők a
Hiper.hu vásárlási utalványok.
A Hiper.hu vásárlási utalvány felhasználásának módja:
Személyesen a hipermarketben (1138 Budapest, Váci út 168.) a pénztárnál
való fizetéskor át kell nyújtani a Hiper.hu vásárlási utalványt!
Webáruházban történő vásárlás/megrendelés esetén első alkalommal
regisztráció szükséges a vásárláshoz a www.hiper.hu weboldalon. A bejelentkezést
követően, majd a vásárlás befejezésekor a „Fizetés” gombra kattintva a „Pénztár”-hoz
jutva ellenőrizheti virtuális kosarának tartalmát, illetve a „Számlázási és szállítási
információkat”. A „Fizetési információknál” az „Utánvételes fizetés”-t kell választani.
A megjegyzés rovatot ebben az esetben nem szükséges kitöltenie.
A „Kupon kód” mezőbe kötelező a „Hiper.hu vásárlási utalvány” hátoldalán a jobb
alsó sarokban található „EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓD” beírása, majd a „Kupon
alkalmazása” gomb megnyomása! Ez a művelet annyiszor ismételendő ahány utalvány
felhasználása szükséges a vételár kiegyenlítéséhez. Az utalványból készpénz nem
adható vissza, a vételár kiegyenlítéséhez esetlegesen szükséges tört összeg a
szállításkor készpénzben kiegyenlíthető.
Egy vásárlási utalvány CSAK EGYSZER HASZNÁLHATÓ FEL, a beazonosítás és
felhasználás után kérjük mindenki semmisítse meg az utalványt, a későbbi
keveredések elkerülése érdekében.

2) SCnet Online utalvány:
Azon törzsvásárlók számára, akik nem a fenti fizetési
módot kívánják igénybe venni a Hiper.hu
webáruházban történő vásárláskor, lehetőség van
SCnet online utalvánnyal történő fizetésre is.

A Hiper.hu SCnet utalvány igénylésének módja:
A webirodájában a „Rendelés” menüpont alatt a „Hiper.hu SCnet utalvány”
termékpartnert kiválasztva minimum 12 990.- Ft értékben tudja megrendelni az online
utalványt.
A Hiper.hu SCnet utalvány felhasználásának módja:
A hipermarketben történő személyes vásárlás esetén ez a fizetési mód nem
áll rendelkezésre!
Webáruházban történő vásárlás/megrendelés esetén első alkalommal
regisztráció szükséges a vásárláshoz a www.hiper.hu weboldalon. A bejelentkezést
követően, majd a vásárlás befejezésekor a „Fizetés” gombra kattintva a „Pénztár”-hoz
jutva ellenőrizheti virtuális kosarának tartalmát, illetve a „Számlázási és szállítási
információkat”. A „Fizetési információknál” az „Utánvételes fizetés”-t kell választani.
Ebben az esetben nem a „Kupon kód” mezőt használjuk, hanem a „Megjegyzés”
rovatban kell beírni az elkészített SCnet Online utalvány 2x8 karakterből álló kódját
kötőjellel elválasztva, mely az elkészített „SCnet Online utalvány” bal alsó sarkában
található!
FONTOS!!! Az „SCnet online utalvány”-t minden esetben pontosan akkora
összegről kell kiállítani, amennyi a vásárlás végösszege!!!
Ezen fizetési móddal történő megrendelések teljesítési határideje a Hiper.hu
weboldalán található „Szállítási információk”-hoz képest annyiban tér el, hogy
irodánk az „SCnet Online utalvány”-ok elkészültét naponta egy alkalommal a délutáni
órákban (15:00-16:00 között) ellenőrzi és ezek ellenértékét elutalja a
termékpartnernek. A Hiper.hu webáruház az utalás beérkezését követően a
megrendelésen és az utaláson szereplő „SCnet Online utalvány” kódjának szigorú
egyezése esetén teljesíti a megrendelést.
FONTOS!!! A megrendeléskor pontatlanul beírt „SCnet Online utalvány” kód
miatti teljesíthetetlen megrendelésekért sem irodánk, sem a Hiper.hu webáruház
nem vállal felelőséget!

