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Borszállítás - A fesztivál ideje alatt
Wine delivery - During the festival
Idén először, lehetőséged van arra, hogy az MBE Csomagpontján,
feladhatod kedvenc boraidat, akár belföldre akár külföldre!
This year, for the first time, you have the chance to take part in
the MBE Parcel Point, you can send your favourite wines, either
domestically or abroad!
További megoldások www.mbe.hu oldalon

Válaszd ki kedvenc boraid
és szállítasd az MBE-vel!
1

Vedd
át
a
borhordozódat*
az
MBE
Csomagpont-on,
a
Borfesztivál
129-es
standjánál, amiben a rendezvény ideje alatt a
megvásárolt boraidat biztonságban tudod.

Hozd vissza!
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A megvásárolt boraidat hozd vissza a
csomagpontunkhoz, ahol kollegáink a fuvardíj
kiegyenlítése után azonnal intézik a szállítást.
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Nyomonkövetjük!
Csomagod útját folyamatosan nyomonkövetheted
online, vagy igénybeveheted ügyfélszolgálatunk
segítségét, H-P: 9-18 óráig, a 06 1 780 4422
telefonszámon.

* A borhordozó nem feltétele a szállítás megrendelésének.

We use special wine packaging materials to protect
your wine during transport.

If you are sending your wine abroad, we will
prepare all the necessary export and related
documentation (e.g. proforma invoice, prior
notification, etc.) on the spot.
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Pack it up!

We give up!
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A legnagyobb körültekintéssel kezeljük boraidat,
akár belföldi, akár nemzetközi szállítás esetén.

Pick up your wine carrier* at the MBE Package
Point at the Wine Festival stand 129, where you
can keep your purchased wines safe during the
event.

Bring your purchased wines back to our packing
point, where our colleagues will arrange delivery
immediately after payment of the freight.

3

Szállítjuk!

Take over!

Bring it back!
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Speciális boros csomagolóanyagokat használunk,
hogy megvédjük boraidat a szállítás alatt.

Amennyiben külföldre küldenéd boraidat, a
helyszínen elkészítjük a szükséges export és
az azzal kapcsolatos összes dokumentációt (pl.
proforma számla, előzetes értesítés stb.).
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Csomagoljuk!

Feladjuk!
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Vedd át!

Choose your favourite wines
and ship them with MBE!

We deliver!
We handle your wines with the utmost care, whether
for domestic or international shipments.

We track it!
You can track the progress of your parcel online, or
contact our customer service from Mon-Fri 9am-6pm
on 06 1 780 4422.

* The wine carrier is not a condition for ordering a delivery.

