FIZETÉSI MÓDOK
Online bankkártyás fizetés
A drmap.hu weboldalon leadott rendelését bankkártyájával is kifizetheti a Simple Online Fizetési
Rendszer segítségével.
Fizetési mód: OTP Mobil Kft.
Elfogadom, hogy a Medical Evolution Kft. (1034 Budapest, Tímár utca 20.) által a drmap.hu
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév,
keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Simple Online Fizetési Rendszer: a szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében
választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a
Simple felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása
keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát
szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében
nyújt segítséget.
További információért kérjük, látogasson el a www.simple.hu honlapra!
Ügyfélszolgálat: 06-1-3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu
A továbbiakban a Simple Online Fizetési Rendszerrel és az online vásárlással kapcsolatban talál
információkat.
MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?
1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai
megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató
oldalára.
ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK
Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya
internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes
elfogadni.
BIZTONSÁG
Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő
oldaláról a Simple biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártya
adatokat szükséges megadni. A Simple fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást,
mivel az tőle független és védett internetes oldal.
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Figyelem! Nem minden bank által kibocsátott Maestro és VISA Electron típusú kártyával lehet
interneten fizetni. Kérjük, érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál.

Banki utalás
Banki átutalási fizetési mód választása esetén, kérjük a következő bankszámlaszámra utalni a termék/és
vagy a szolgáltatás ellenértékét.
OTP Bank: 11703006-25962886
Kérjük, hogy átutaláskor – a befizetés könnyebb beazonosítása érdekében - a közlemény rovatba
a szerződésszámát szíveskedjen feltűntetni.

Készpénzes fizetés
TERMÉK VÁSÁRLÁSA A BEMUTATÓTEREMBEN
A termék és a szolgáltatás ellenértékének készpénzben történő megfizetésére is lehetőség van a Medical
Evolution Kft. BEMUTATÓTERMÉBEN történő vásárlás esetén.
A BEMUTATÓTEREM címe: 1034 Budapest, Tímár utca 20. (Amfi Center Irodaház)
Telefonszám: +36-1-7100111 vagy +36-1-7100114

Utánvét esetén
Futárszolgálattal történő szállítás esetén a számla ellenértékét az áru átvételekor a kézbesítőnek is
fizetheti készpénzben vagy bankkártyával.
A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg.
A futárszolgálat ajándékkártyát, Erzsébet utalványt, és egyéb készpénz helyettesítő eszközt nem fogad
el.

Csekk
Értékesítő partnernél történő vásárlás esetén lehetőség van a termék és a szolgáltatás ellenértékének
csekken történő befizetésére is.
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