GYŰRŰRENDELÉS 2019. ÉVRE
Európa Szövetségi tagságunkból fakadóan az előírt jelzések, színek és szabályok maximális
figyelembevételével készülnek termékeink. A megrendelés minden tételénél hat adat szükséges: név, cím, törzsszám, méret, mennyiség, átvétel módja. Egyesületi, csoportos (minimum 10 fő, a szállítás egy címre történik) és egyéni megrendeléseket is elfogadunk. A rendelhető minimális mennyiség egy méretből minimum 10 db. A rendelhető mennyiség darabszáma 5-re és 0-ra végződhet. Külső (nem MGKSZ tag) személyek rendelését is elfogadjuk.

A GYŰRŰK ÁRÁT A FŐRENDELÉS LEADÁSÁVAL
EGYIDŐBEN KELL BEFIZETNI!
Fizetési módok: piros postai utalvány, MGKSZ-s csekk, illetve átutalás az MGKSZ OTP-s
bankszámlájára: 11707024-22322085, a közlemény rovatban minden esetben kérjük odaírni,
hogy gyűrűk ára X. Y. részére!
A postaköltség minden esetben a megrendelőt terheli!
A FŐRENDELÉS határideje: 2018. szeptember 30. Szállítási határideje: 2019. január
31. A főrendelések tételei a NEMZETI GALAMB KIÁLLÍTÁSON (2018. december 8-9.)
személyesen átvehetők.
Egyesületi rendelés esetén (minimum 10 fő, a szállítás egy címre történik, ebben az esetben egyénenkénti szétosztás az egyesület feladata):
MGKSZ tagoknak: 7-16 mm-ig 55.-Ft/db, 17-28 mm-ig 75.-Ft/db.
Csoportos megrendelés esetén (minimum 10 fő, a szállítás egy címre történik):
MGKSZ tagoknak 7-16 mm-ig 60.-Ft/db, 17-28 mm-ig 80.-Ft/db.
MGKSZ-en kívülieknek 7-16 mm-ig 115.-Ft/db, 17-28 mm-ig 135.-Ft/db.
Egyéni megrendelés esetén:
MGKSZ tagoknak 7-16 mm-ig 65.-Ft/db, 17-28 mm-ig 90.-Ft/db.
MGKSZ-en kívülieknek 7-16 mm-ig 115.-Ft/db, 17-28 mm-ig 135.-Ft/db.
PÓTRENDELÉS határideje: 2018. október 1 – 2019. augusztus 30. A pótrendeléseket
2019. február 1-től folyamatosan teljesítjük május 30-ig. Utána csak a készlet erejéig tudunk
gyűrűket adni.
MGKSZ tagoknak 7-16 mm-ig 80.-Ft/db, 17-28 mm-ig 120.-Ft/db.
MGKSZ-en kívülieknek 7-16 mm-ig 135.-Ft/db, 17-28 mm-ig 165.-Ft/db.
Új tagnak minősül az, aki eddig még törzsszámmal nem rendelkezett. Új belépő szeptember
30. után történő rendelésénél a főrendelés „egyéni megrendelés” árait kell figyelembe venni.
(Tehát ebben az esetben 7-16 mm-ig 65 Ft/db, 17-28 mm-ig 90 Ft/db)
GYŰRŰ RÖPGALAMBÁSZOK RÉSZÉRE
Röpgalambász társaink részére egyedi jelzésű telefonszámmal és névvel ellátott jelzőgyűrűket
tudunk készíteni hat színváltozatban. Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a gyűrű nem helyettesítheti a szövetségi gyűrű használatát, de jó szolgálatot tesz az elveszett galambok beazonosításában.
Minimális rendelési mennyiség: 100 db
MGKSZ tagoknak: 65 Ft/db
MGKSZ-en kívülieknek: 115,- Ft/db.
GYŰRŰ DÍSZMADÁRTENYÉSZTŐK RÉSZÉRE

2019. évre zöld színű gyűrűket készítünk. A felirat a következőket tartalmazza: „H évszám,
sorszám”. Méretek: 2,5 mm, 3 mm, 4,5 mm.
Minimális rendelési mennyiség: 10 db
MGKSZ tagoknak: 65 Ft/db
Nem MGKSZ tagoknak: 95 Ft/db
Egyedi jelzésű gyűrűk rendelése esetén:
MGKSZ tagoknak: 95 Ft/db
Nem MGKSZ tagoknak: 115 Ft/db
FONTOS VÁLTOZÁS A POSTAI KÜLDEMÉNYEK FELADÁSÁBAN!
A 2,4 cm-nél vastagabb küldemények csak csomagként adhatók fel. Kérjük, ezt a postaköltség számításánál vegyék figyelembe!
Postaköltség csomagként feladva előre fizetésnél 2000 Ft, utánvételes küldésnél 2500 Ft.
Postaköltség levélként feladva előre fizetésnél 600 Ft (ajánlva kerül feladásra), utánvételes
levél küldése esetén 2300 Ft.
Személyes átvétel esetén nincs postaköltség.
Egyéni megrendeléseknél 20 mm-es és nagyobb átmérőjű gyűrűk rendelésénél a csomag feladási díjával kell számolni.

