
 

 
 
Ön a FOTOPLUS Kft. kereskedők számára fenntartott oldalát látja. 
Fontos információk: 
A nagykereskedelmi árakon történő vásárlás feltétele a fotó, optikai,elektronikai, illetve papír-
ajándék áru értékesítésére szóló érvényes üzlet működési engedély.  
A rendszeres folyamatos kapcsolat a viszonteladói státusz feltétele, az alkalmi, 1 db-os 
rendeléseket nem tudjuk kereskedői kapcsolatnak tekinteni. 
 
Minimális vásárlási érték 10 000 Ft nettó összeg és fajtánként 2 db termék. A 10 000 Ft alatti 
rendeléseket fogyasztói áron számlázzuk. 
Az 50 000 Ft nettó vásárlási értéket el nem érő rendelések esetén szállítási költséget 
számítunk fel történjen az saját fuvareszközzel vagy futárszolgálattal.  
Szállítási költségek:  
50 000 Ft nettó érték felett ingyenes,  
25 000 Ft elérése esetén 1400 Ft, 
25 000 Ft nettó alatt pedig 2000 Ft. 
 
A raktárhiány miatt előjegyzésbe vett rendelések a számla összegébe nem számítanak bele, 
a kondíciókat a mindenkori csomagban feladott áru értéke határozza meg. 
Lehetőség van az előjegyzett áruk összesítésére. 
Az üzleteinkben található áruk nem képezik automatikusan viszonteladói árualapot. 
Esetenként van rá lehetőség, hogy az ottani készletekből kereskedőknek értékesítsünk. 
 
A nehézáruk - fotópapír, vegyszer - kiszállítása egyedi kondíciókkal történik. 
Javasoljuk a raklapos szállítás igénybevételét, annak költségeiről és a költségek 
megosztásáról érdeklődjön munkatársainknál. 
 
A megrendeléseiket a félreértések elkerülése érdekében faxon vagy e-mailben kérjük, 
megjelölve, hogy az átmenetileg nem szállítható termékeket kérik-e előjegyzésbe venni. 
 
A hiányzó termékeket mielőbb beszerezzük. A törzsválasztékunkat nem képező termékek 
egyedi beszerzését megkezdve, azokat már nem tudjuk lemondani, így a beérkezést 
követően azt a megrendelőnek leszállítjuk.  
  
Elérhetőségeink: 
Pécs, Megyeri út 59. Központi raktár 
Nyitva tartás, pénztár: Hétfő-Péntek 8-16 óra között. 
Telefon: 06 72 516 906 
11-es mellék: - Árurendeléssel kapcsolatos kereskedői információk 
12-es mellék: - Árurendelések, szállítások  
23-as mellék: - Pénzügyi információk 
 
Fax: +36 72 516 895     E-mail rendelések : rendeles@fotoplus.hu 
 
 
Budapesti PRO szaküzlet, mint átvételi pont : XI. ker. Nádorliget u. 7/b. 
Telefon: +36 1 222 43 55 
 



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. 
 
Az nettó 50 000 Ft feletti készpénzes vásárlásokra, vagy előre utalás esetén 2014. október 
1-től  1% azonnali számlaengedményt biztosítunk, az akciós termékek és nagy értékű 
fényképezőgépek kivételével. 
. 
Pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben Pifkóné Somlai Angéla áll rendelkezésükre a 23-as 
melléken. 
 
Bizonyos termékcsoportokból megállapodás szerinti engedményt biztosítunk a feltüntetett 
listaárakból. Ennek mértékéről forgalmi tervei megfogalmazását követően érdeklődjön 
kollégáinknál ! 
Alapvetően a kellék kategóriába sorolható árucsoportok esetén van erre lehetőség.  
Amennyiben a vállalt feltételek nem teljesülnek, időszakonként a kedvezményeket 
felülvizsgáljuk. 
 
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. 
 
Érvényes : 2014 október 1-től 
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