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1. Minden terméket átvehetek ami textilböl készült, továbbá kötött-horgolt termékek. 
Nagyon széles a skála, ha nem vagy biztos benne hogy a terméked a Shop-ba passzol, írj
nyugodtan, Email-ben vagy Facebook-on.

• Méteráru, darab méteráru is jöhet ha hibátlan és jó minöségü. (min. 30 cm)

• Èkszerek, kiegészítök. Itt is gondolkodhatsz szélesebb körben, a hajcsattól kezdve a 
láncokon át a bokaláncig sokminden belefér.

• Rövidáru, ami ékszerkészítéshez elengedhetetlen.

• Háziállatoknak való termékek: ruhák, pórázok, bútor, eledel stb. Elsösorban a cicás 
termékekre gondolok, de a kutyás, hörcsögös, tengerimalac stb. cuccok is a profilomba 
illenek.

2. Az 2020-as évtöl a termék-kiküldési opció megszünik! Eladás esetén a kézmüves 
postázza a megrendelt terméket Magyarországról a vásárlónak. Hogyan jutnak a shop-ba 
a termékeid? Ehhez a következöket kell tenned:

A) A termékeket egyenként (ha szettröl van szó, akkor szettben) kell lefotózni. Képméret 
500 körüli a legjobb, a háttér egységes legyen. Termék több oldalról, esetleg belülröl való 
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fotózása. Extra reklám fotók is küldhetöek. Rossz minöségü képeket nem áll módomban 
feltölteni.

B) A termékekröl leírás fog kelleni, a termék részleteire gondolok pl. mérete, színe, 
anyaga, súlya. A németre fordítást én megcsinálom.

C) A termékek eladási ára megváltozott! Ezután a ti saját eladási áraitokat fogom 
megadni! Fontos azonban hogy kizárólag Euro-ban adjátok meg a termékek árait. Ha 
Forint-ban adjátok meg, akkor a termék árát a shop-ba kerülés napja szerinti Euro-Forint 
árfolyamon fogom átszámolni. Az árváltoztatás legföbb oka a piac követése, versenyképes
árakon való értékesítés. További tudnivalók az árakról és költségekröl a dokument végén!

3. Ha eladom egy terméked, rögtön értesítelek! Megmondom melyik termékröl van szó, 
elküldöm neked a vásárló nevét, címét, te pedig a lehetö leggyorsabban becsomagolod és
postára adod németbe!!! A csomagolási és postai költségek téged terhelnek! Javaslom, 
hogy kalkuláld bele az átadási áradba. Ha minden rendben halad, a termékröl számlát 
fogok kérni töled. Német vagy angol nyelven kell megírnod, ez a szabály németben. A 
könyvelöd tud ebben segíteni, de ingyenes programot is találsz amivel elkészítheted. Az 
általad megadott, Shop költségekkel csökkentett, termék-átadási árat fogom neked 
kifizetni, azaz utalni. 14 munkanapot viszont jó lenne vele várni, egy esetleges Retour 
vagy termék-nem kifizetés miatt.

Kiegészités: ha eladtàl valamit ami nàlam is fent van a Shop-ban, szòlj rögtön, akkor 
leveszem a Shop kinàlatàbòl. Különben megeshet hogy megrendelik és nem tudom 
teljesiteni a kérést. Ez nagyon negativ bemutatkozàs lenne töled és tölem is a vàsàrlò felé.
Sajnos nincs idöm folyamatosan rákérdezni hogy megvan-e még az adott terméked, ezt 
neked kell jelezned. Ha nem jelzed és probléma adódik egy vevövel, sajnos komplett 
törölnöm kell téged a Shop-ból.

4. Akciókat, árengedményeket bármikor kérhetsz a termékeidre vagy akár csak pár 
darabra a Shop felületén belül. Költségek: lásd lent. Ha módodban áll plusz ajándékot is 
mellékelni a csomagba a vevönek, érdemes infót küldened róla nekem, esetleg reklámot 
kérned mellé. Kiemelt hirdetések, ajándék lehetöségek mindig vonzzák a vásárlókat. 

5. Utalás: PayPal, Devizaszámla, a lényeg hogy a drága banki utalási és átváltási 
költségeket kikerüljük. Havonta küldöm a számlát Email-ben.

6. Shop költségek:

• Regisztráció: ingyenes.

• Provisio: nincs (a szállítási költséget, amit a vásárló felém megfizet, tartom meg)

• Termék feltöltés: 0,10€/termék (a díj havonta fizetendö)

• Reklám, akció, kiemelés munkadíja: 0,10€/termék (reklám visszavonásig vagy max. 1 
hónapig érvényes!)

• Reklám: %-ban vagy €-ban lehet az engedményt megadni. Az árengedmény az alap 



eladási árból kerül levonásra. A termék eladása esetén az engedménnyel és shop-
költségekkel csökkentett ár kerül a kézmüves felé átutalásra.

• Reklám, Shop-kezdöoldalon: 0,20€/termék (reklám visszavonásig vagy max. 1 hónapig 
érvényes!)

• Fizetési díjak termékeladás esetén:

- számla utáni fizetés esetén: 3% a termék eladási árából kerül levonásra

- Payments fizetés - Paypal esetén: 2,49%+0,35€ a termék eladási árából kerül levonásra

- Payments fizetés - utalás bankszámlára esetén: 2,9%+0,25€ a termék eladási árából 
kerül levonásra

• Tagsági havidíj: kidolgozás alatt (egy opció lesz, amivel spórolni tudtok költségeket)

Àrkalkuláció példa kézmüveseknek:

Egy termék eladási ára a Shop-ban/hónap: Tartalmaznia kell:

termék ára + szállítási költség Mo-ról + Shop költségek (Példa: 8€ a termék + 3€ a 
szállítási költség Mo-ról + Shop alapköltség ca. 3%+0,10€ = 11,43€ , azaz kerekítve 
11,40€. A saját kis plusz hasznotokat ne felejtsétek ki!

Shop alap költségek számítás: 0,10€/hónap, eladás után fizetési mód utáni költség) 
Pl. 11,40€-s terméknél: 11,40€-3%-0,10€=10,958€---> ennyit utalok a kézmüvesnek.

7. Jogok és kötelességek:

• A vállalkozó tevékenységére (Adrienn Herner - Handel & Maketing) a német törvények az 
irányadóak.

• Szerzödés nyelve: német (kiegészítve magyar nyelvü fordítással) 

• A szerzödés és általános szerzödési feltételek dokumentumok email-be kerülnek átadásra.

• Vállalkozó fenntartja a jogot, jelen dokumentum, a szerzödés és az általános szerzödési 
feltételek bármely idöben való kiegészítésére, módosítására. Esetleges változásokról a 
vállalkozó ezen a csoport felületen keresztül értesíti a kézmüveseket.

Kérdésed van? Ìrj nyugodtan! Legkönnyebben a Facebook-on érsz el, az Adrienn Herner 
profil alatt.

Elöre is köszönöm, ha a csatlakozás mellett döntesz!

Üdvözlettel, Adrienn Herner
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