
Bevásárlás-házhozszállítás 

Szolgáltatási feltételek 

 

Krupp és Társa Kft. – 6x6 Taxi Kft. – TaxiPlus World Kft. 

Hatályos: 2020. május 4-én 0:00-tól visszavonásig! 

A szolgáltatás elérhető az alábbi üzletekben történő vásárlási feladatok ellátására, illetve a 

megvásárolt termékek házhozszállítására: 

1013 Bp., Krisztina krt. 37.  

1024 Bp., Lövőház u. 12-14. 

1115 Bp., Bartók B. út 127. 

1116 Bp., Fehérvári út 192. 

1118 Bp., Gazdagréti tér 8. 

1119 Bp., Tétényi út 63. 

1122 Bp., Krisztina krt. 7. 

1221 Bp., Leányka u. 13. 

2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.  

2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 1/a. 

2040 Budaörs, Szabadság u. 52-54. 

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 125-127.  

2030 Érd, Kálvin tér 1.  

2091 Etyek, Körpince u. 4.  

2071 Páty, Somogyi Béla u. 3. 

 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 23. 

 2089 Telki, Napsugár u. 2. 

2072 Zsámbék, Magyar u. 75. 

 

Szolgáltatási feltételek 

Árak 

A kért üzletben történő vásárlási feladatok ellátásának, illetve az üzlettől legfeljebb 5 km 

távolságon belüli szállítási címre történő kézbesítés együttes díja bruttó 2.500 Ft. 

A kért üzletben történő vásárlási feladatok ellátásának, illetve az üzlettől 5-10 km-en belüli 

szállítási címre történő kézbesítés együttes díja bruttó 3.500 Ft. 

Vidéki üzletek esetén a vásárlási feladatok ellátásának, illetve a legfeljebb 10 km-en belüli 

szállítási címre történő kézbesítés díja egységesen bruttó 5.000 Ft. 



10 km-nél nagyobb távolságra történő kézbesítés egyedi árakon történik, mely árról a pontos 

szállítási cím megadásával érdeklődhetnek telefonon az 1. számú mellékletben feltüntetett 

elérhetőségek bármelyikén. 

A bevásárlás-házhozszállítás díját megrendelőnek lehetősége van a szolgáltatónál 

készpénzben, vagy bankkártyával fizetni, erről lehetősége van számlát kérni. 

A megvásárolt árucikkek ellenértékét megrendelő kizárólag készpénzben fizetheti 

szolgáltatónak, az átadott nyugta és/vagy számla ellenében. 

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő külön igénye esetén a megvásárolt árucikkekről számlát 

kér a megrendelő által megadott adatokkal. 

Vásárolható termékek 

A www.krupptsa.hu/bevasarlolista.php weboldalon keresztül választható termékek 

megvásárlására, és kézbesítésére van lehetőség. Palackos, üveges, nagy kiszerelésű 

termékeknél kérjük, vegyék figyelembe a maximálisan megvásárolható mennyiséget! 

Vásárlási feltételek 

A jelen Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint leadott rendeléseket szolgáltató a 

megrendelés leadásától számított maximum 20 percen belül feldolgozza, a megrendelőt 

telefonon megkeresi, egyezteti a szállítási és vásárlási igényeket. A jóváhagyást követően 

szolgáltató átlagosan 20 percen belül a megadott üzletben megkezdi a termékek 

megvásárlását, majd fizetést követően haladéktalanul kiszállítja megrendelő címére az 

árucikkeket (expressz kiszállítás).  

Az üzlet által meghirdetett promóciók, pontgyűjtések, matricák, ajándékok tekintetében 

szolgáltató nem vállal átadási kötelezettséget. 

A megvásárolandó termékek összértéke nem haladhatja meg vásárlásonként a bruttó 30.000 

Ft-ot, a megvásárolható termékek összsúlya nem haladhatja meg a 40 kg-ot.  

30.000 Ft-ot meghaladó vásárlási igény, illetve 40 kg-nál nagyobb súlyú termékek esetén több 

szállító szolgáltató bevonását ajánljuk fel. 

A vásárlási igényt a www.krupptsa.hu/bevasarlolista.php weboldalon keresztül 

kezdeményezheti Megrendelő nyitvatartási napokon 09:00 és 17:00 között. Kérjük, vegyék 

figyelembe, hogy nemzeti ünnepnapokon, munkaszüneti napokon az üzletek zárva tartása 

esetén a szolgáltatás nem elérhető! 

Szolgáltató a termékekre fizetendő díj esetében az eggyel nagyobb címlet elve alapján fogadja 

el a készpénzes fizetést, tehát az adott végösszeg 1000-esekre kerekített összegéhez 

legközelebbi, nagyobb címlet elfogadására, és abból visszaadásra kötelezett. Példa: 3.450 Ft 

fizetése lehetséges 5.000 Ft-os bankjeggyel, 10.000 Ft-os bankjeggyel nem. A nem megfelelő 

címlettel történő fizetésből eredő kellemetlenségért, esetleges károkért szolgáltató nem felel.  

A szállító szolgáltatók pénzváltási feladatokat nem végeznek. 

A szállítás a megrendelő címén, az első ajtóig történik, tehát emeletre, kapun belülre nem 

viszik be a vásárolt termékeket a szállítók. 

A vásárlás, szállítás és átadás során védőkesztyűben, és arcvédő maszkban szolgáltatnak a 

kézbesítést végző szolgáltatók Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel. További kormányintézkedés esetén a védőfelszerelések használatát szolgáltató a 

jogszabályoknak megfelelően alkalmazza. 

http://www.krupptsa.hu/bevasarlolista.php
http://www.krupptsa.hu/bevasarlolista.php


A megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik megrendelőnek. Sikertelen kézbesítés 

esetén a termékek visszaszállításra kerülnek, és a szállítási díj kétszerese kerül felszámításra.  

A bevásárló listán szereplő termékek hiánya esetén szolgáltató a megrendelő által megadott 

telefonszámon egy alkalommal telefonon egyeztet a hiányzó termék pótlását illetően. 

Megrendelőnek lehetősége van pótló-terméket, vagy az adott tétel pótlás nélküli kihagyását 

kérni. 

Szolgáltató gondoskodik a megvásárolt termékek biztonságos elhelyezéséről szállítás során, 

azonban a termékekkel kapcsolatos minőségi, szavatossági kérdésekért nem tartozik 

felelősséggel, különösen frissáru vásárlási igény esetén. Szolgáltató törekszik legjobb tudása 

szerint eljárni, lehetőség szerint figyelembe véve megrendelő egyedi igényeit. 

Elállás 

Megrendelőnek díjmentes elállási lehetősége van a megrendelés leadását követő, szolgáltató 

által történő visszahívásig, illetőleg annak során. A szolgáltató diszpécserszolgálatával történő 

egyeztetést, és jóváhagyást követően történő elállás esetén megrendelő köteles a szállítási 

feladat ellátására kijelölt szolgáltató részére a szállítási díjat haladéktalanul megfizetni. A 

termékek kézbesítése, illetve átadása során elállási lehetőség nincs, a kért termékeket minden 

körülmények között át kell, hogy vegye megrendelő. 

Panasz, észrevétel 

Megrendelő a bevásárlási-házhozszállítási szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszaival, 

észrevételeivel szolgáltatóhoz fordulhat a nap 24 órájában az 1. számú mellékletben megjelölt 

elérhetőségek bármelyik. Szolgáltató a bejelentéssel kapcsolatban legkésőbb 48 órán belül 

visszajelez. 

 

Megrendelő a megrendelés leadásával elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket! 

1. számú melléklet 

 

Elérhetőségek 

Név: 6x6 Taxi Kft. Név: TaxiPlus World Kft. 

Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a. Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a. 

Adószám: 10838947-2-43 Adószám: 25891744-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-263722 Cégjegyzékszám: 01-09-294752 

Telefon: +36-1-6-666-666 Telefon: +36-1-8-888-888 

E-mail: rendel@6x6taxi.hu  E-mail: taxirendeles@taxiplus.hu  

 

Adatkezelési tájékoztató:  

http://new.6x6taxi.hu/feltoltott/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato_6x6_taxi_190523.pdf 

ÁSZF: 

http://new.6x6taxi.hu/feltoltott/dokumentumok/aszf_6x6_taxi_20190415.pdf 
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