Tisztelt Vásárlónk!
NAGYBANI VIRÁGPIAC

Üdvözöljük Kelet-Közép-Európa legnagyobb nagybani virágpiacán,
a Flora Hungaria vásárlói között!

Az alábbiakban tájékoztatjuk piacunk üzemeltetési rendjéről:
A piac viszonteladói kiszolgálásra jött létre, így a vásárlás
belépőkártyához kötött. A belépőkártya kiváltható
a vállalkozás alapításához kapcsolódó eredeti dokumentum,
vagy cégbírósági végzés bemutatásával, mely tartalmaz
a dísznövény szakmához kapcsolódó tevékenységet.
Bárki által hozzáférhető, nyilvános adatbázisból lekérhető
dokumentumot nem áll módunkban elfogadni.
• A regisztrációs díj: 4700 Ft. A piachasználatot
belépőkártya biztosítja (belépési egységekkel feltöltve).
• a 20 belépést tartalmazó belépőkártya ára: 8700 Ft.
Érvényes visszavonásig.
• a 150 belépést tartalmazó belépőkártya ára: 14 500 Ft.
A kiváltástól számított 1 évig érvényes.
• Belépési egység nélküli belépőkártya esetén az egyszeri
belépés: 2500 Ft.
Áraink az Áfát tartalmazzák.
A belépőkártya a megváltást követő naptól használható.
A belépőkártya átruházása tilos!
A belépőkártya kölcsönadása, illetve a piac használatára
nem jogosult személy behozatala tilos, melynek megszegése
szankciót von maga után!

A piac nyitvatartása vásárlók részére:
• Nagypiaci napokon, hétfőn és csütörtökön:
08.00–18.00 óráig.
• Meghirdetett, kiemelt piacnapokon: 08.00–18.00 óráig.
A piac vége függ a forgalomtól.
• Szerda, szombat: 08.00–18.00 óráig. Vásárlás az eladókkal
történő előzetes egyeztetés alapján.
Pénztár nyitvatartása:
Hétfő: 08.00–14.00 óráig
Szerda: 10.00–12.00 óráig
Csütörtök: 08.00–14.00 óráig
Kedd, péntek, szombat, vasárnap: zárva
Rendkívüli piacnapokon: 08.00–14.00 óráig (kivéve szombat)
A pénztár és az ügyfélszolgálat piacnapokon 11.30–12.00 óra
között zárva tart.
Belépés gépkocsinként maximum 2 fő részére engedélyezett.
A piac területére 14 éven aluli gyermeket behozni tilos!
Kutyát vagy más állatot behozni tilos!
Jó vásárlást és sikeres üzletmenetet kíván a vezetőség!
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