Fogyasztói csomagok:
Dobozok száma*
3 doboz
2 doboz
1 doboz

Csomag ára
62.080 Ft
42.140 Ft
22.200 Ft

1 doboz ára
20.695 Ft
21.070 Ft
22.200 Ft

*Dobozok száma igény szerint növelhető.

1 doboz 30 tasak Soult tartalmaz. A fent megjelölt árak bruttó árak, kezelési költséggel együtt
és a Rain International Európai Irodájában történő személyes átvételre értendők. A Soul termék
kereskedelmi forgalomban nem kapható, csak ajánlói rendszerben érhető el. A kiválasztott
fenti csomag megrendelését követően a következő hónapoktól 1 doboz Rain Soul ára: bruttó
22.200,- Ft. Nagyobb mennyiség rendelése esetén a cég kedvezményt ad.

Hol tudom átvenni a megrendelt terméket?
Személyes átvételi pont: itt nemcsak személyesen veheted át a megrendelt termékedet, hanem
gyorsan is, akár már a rendelésed leadását követően azonnal. Cím: Rain International Európai
Iroda, 1124 Budapest, Csörsz u. 41. Gellért Torony 1.em. (MOM mellett).Nyitvatartás: hétfőtől
csütörtökig 10-21 óráig, pénteken 10-19 óráig.
Házhozszállítás: GLS futárszolgálattal, díja: +1.550,- Ft (kiszállítás 1-3 munkanapon belül).

Mik a vásárlás lépései?
1. Válaszd ki fent, hogy hány doboz terméket (milyen elnevezésű csomagot) rendelsz.
2. Ország és az alapértelmezett nyelv kiválasztása

.

3. Ezt követően kattints a "Next" gombra.
4. Jelöld ki a számodra legmegfelelőbb csomagot, majd nyugtázd le a "Select" gombra

kattintva. (Az árak nettó árként vannak itt feltüntetve).
5. Ezt követően kattints a "Next" gombra.
6. Szeretnél további terméket hozzáadni a rendelésedhez? Igen / Nem (kattints a számodra

megfelelőre).
7. Szeretnéd a terméket havi rendszerességgel a legegyszerűbb és leggyorsabb módon

megkapni? Ez esetben kattints "Autoship profil létrehozása"-ra. (Jutalékkifizetéshez "aktív
státusz" szükséges. Most kérdés merült fel benned, nyugodtan hívj!)
8. Itt be tudod állítani, hogy az első rendelést követően havi hány doboz terméket szeretnél

kapni és az adott hónap melyik napján.
9. Ezt követően a személyes adataidat kell kitölteni és megadni a szállítási címet.
10. Ellenőrizd le az elkészített számlán az adataid helyességét.
11. Válaszd ki a számodra legoptimálisabb fizetési módot (bankkártya, készpénz, utalás)
12. Bankkártyás vásárlás esetén töltsd ki az adatokat (fizetés véglegesítésekor csak 1x kattints,

általában néhány másodperc szükséges a tranzakcióhoz).

FONTOS!
Amikor minden megfelelően történt, egy felugró ablakban megjelenik a saját felhasználó
számod (ID) és a megrendelésed száma. Ezeket és az általad megadott jelszót ajánlott
feljegyezned, mert a következő rendelésedet ezekre hivatkozva tudod megtenni, a cég rendelési
oldalán keresztül itt: https://www.myrainoffice.com. Sikeres rendelésedről visszaigazoló E-mailt is
kapsz. A termék házhozszállítással a megrendelést követően 1-3 munkanapon belül megérkezik
a megadott szállítási címre. Ennek pontos részleteiről a futárszolgálat E-mailben és SMS-ben is
tájékoztat.

Segítségre van szükséged vagy kérdésed van, az
elérhetőségeinken könnyedén megtalálsz:
+36 (30) 960 – 6800 info@swimmingworld.hu

