
Köszöntjük a FOTOPLUS Kft. kereskedők számára fenntartott oldalán! 

Fontos információk: 

Kik lehetnek viszonteladóink? 

A nagykereskedelmi árakon történő vásárlás feltétele a fotó, optikai, elektronikai; illetve papír-

ajándék áru értékesítésére szóló érvényes üzlet működési engedély, vagy működő webáruház. 

Minimális vásárlási érték 

Vásárlásonként a minimális vásárlási érték 30.000 Ft. Az ezt az összeget el nem érő rendeléseket 

fogyasztói áron számlázzuk. 

Minimális éves forgalom 

A rendszeres folyamatos kapcsolat a viszonteladói státusz feltétele, az alkalmi, egy darabos 

rendeléseket nem tudjuk kereskedői kapcsolatnak tekinteni. Minimális éves forgalmat az alábbi 

kategóriák szerint határozzuk meg: 

• fotóalbum, képkeret: 300.000 Ft 

• fotó- és videotechnikai tartozékok*: 500.000 Ft 

Azon Partnereink státuszát, akik nem érik el legalább az egyik kategóriában a minimális éves 

forgalmat, viszonteladói státuszát kénytelenek vagyunk megszüntetni. 

*fotó és videótechnikai tartozékok forgalmába nem tartoznak bele a fényképezőgépek, kamerák, 

objektívek, illetve egyéb nagyértékű (100.000 Ft-ot meghaladó) eszközök (pl. vakuk, mikrofonok, stb.) 

Szállítási díjak, termékátvétel 

Az előre leadott, összekészített, és számlázott rendelések ingyenesen átvehetőek személyesen 

telephelyeinken. A helyszínen a rendelés módosítására már nincs lehetőség. A kiskereskedelmi 

üzleteinkben csak korlátozott mértékben, és korlátozott ideig tudjuk tárolni a megrendeléseket. 

Házhozszállítási díjak: 

• 50.000 Ft értékű csomag alatt: 2.000 Ft 

• 50.000 Ft értékű csomag felett: ingyenes 

• Túlméretes, nehézárú, vegyszerek, és törékeny csomagok: egyedi díjszabás alapján (a 

csomagtól függően) 

A raktárhiány miatt előjegyzésbe vett rendelések a számla összegébe nem számítanak bele, a 

kondíciókat a mindenkori csomagban feladott áru értéke határozza meg. 

Fizetési feltételek 

Hosszabb együttműködés után Partnereink részére egyedi hitelkeret felállítása lehetséges, az elért 

forgalom, a felkínált fedezet és a forgalom függvényében. A hitelkeretet rendszeresen felülvizsgáljuk, 

és a forgalomhoz és fizetési pontossághoz igazítjuk. Partnereink gazdasági helyzetéről erre 

szakosodott külsős cégektől információkat kérhetünk. 

Elfogadott fizetési mód: átutalás. (Bankkártyás és készpénzes fizetés esetén fogyasztói áron 

számlázunk.) 



Rendelés menete 

Megrendeléseket kizárólag webáruházunkban, illetve e-mailben tudunk fogadni (rendeles (kukac) 

fotoplus.hu). 

Visszáru, lemondás 

A törzsválasztékunkat nem képező termékek egyedi beszerzését megkezdve, azokat már nem tudjuk 

lemondani, így a beérkezést követően azt a megrendelőnek leszállítjuk. Visszárura kizárólag egyedi 

esetben és megállapodás alapján van lehetőség. 

Egyéb információk: 

Az üzleteinkben található áruk nem képezik automatikusan viszonteladói árualapot. Fenntartjuk a 

jogot, hogy esetleg raktáron lévő termékek értékesítését megtagadjuk (pl. utolsó daraboknál). 

Viszonteladó Partnereink számára fenntartott kedvezményes árak nem tartalmazzák a 

szaktanácsadás díját. A bolti kiszolgálás során fogyasztói árakat alkalmazunk. 

Fenntartjuk a jogot a viszonteladói státusz egyedi elbírálására és rendszeres felülvizsgálatára. 

A fentiekben foglalt feltételek teljesítése esetén is fenntartjuk a jogot a viszonteladói státusz 

megszüntetésére. 

A fentiekben foglalt összegek minden esetben nettó összegek. 

Választékunk jelentős részét alkotják un. „szelektív disztribúciós” termékek (pl. fényképezőgépek, 

objektívek, videókamerák, stb.), amelyeket a gyártók képviseletével kötött szerződésünk értelmében 

kizárólag végfelhasználóknak értékesíthetünk. Fenntartjuk a jogot ezen termékek értékesítésének 

megtagadására viszonteladóinknak (még fogyasztói áron is). 

Az árlistában található termékek nem jelentenek egyben szállítási kötelezettséget. Az ott előforduló 

hibákért felelősséget nem vállalunk, és az ebből adódó kellemetlenségért elnézést kérünk. A fenti 

feltételek változtatásának jogát fenntartjuk 

Jelentkezés viszonteladói partnereink közé 

Kérjük a fentiek átolvasása után küldje el rövid bemutatkozását és viszonteladói kérelmét a fotoplus 

(kukac) fotoplus.hu e-mail címre. 


