
 

Partnerünk az exis.hu 

Az exis.hu az Exis Recreatie holland vállalat magyarországi weboldala. A közel 10 évnyi 

sikeres romániai működés után Magyarországra terjesztették ki tevékenységüket. 

Kezdetekben használt lakókocsikat hoztak be megrendelésre Hollandiából Romániába és 

párhuzamosan szervízeléssel is foglalkoztak. A Hollandok híres lakókocsis nemzet így a 

„vérükben” van a szakma. Egy szervíz sikeres működésének a titka a megbízhatóság, a 

precizitás és a szakértelem. Ez a mai napig erősségük Romániában. 

A piac átalakulását megérezve folyamatosan növekvő hangsúlyt fektettek a lakókocsi-, 

lakóautó kiegészítőkre és a kempingcikkekre. Mára Romániában a legkeresettebb webáruház 

a témában (www.exis.ro). 

A folyamatos növekedés következő lépése a magyarországi piacbővítés. „Az áraink akkor 

piacképesek ha olcsóbban tudunk beszerezni.” vallják a tulajdonosok. Ehhez nagyobb 

forgalom kell. Ez inspirálta őket egy újabb ország megnyitásához. Magyarország földrajzilag 

kedvező helyen van és meglepően nagy kempingező bázissal rendelkezik. 

Hogyan tud rendelni? 

Az alapvető termékeiket magyarországi raktárukból futárszolgálattal vagy postával akár 1 

napon belül szállítják. Ez természetesen az aktuális raktárkészlet függvénye. Ha nincs 

raktáron akkor szezonban max. 4-5 hét alatt tudják szállítani, télen pedig maximum 8-10 hét. 

Természetesen folyamatosan bővítik a készletet, hogy csak a legspeciálisabb termékekre 

kelljen várni. Azt gondolom, hogy megismerve a magyar piaci igényeket ki tudnak alakítani 

egy optimális raktárkészlet választékot. 

A rendeléseket utánvéttel vagy előreutalással tudják fizetni. Az árak euró alapúak és a 

normál banki eladási árfolyamhoz igazítva kerülnek átváltásra Forintra. Technikailag nem 



követik az apróbb ingadozásokat csak ha nagyobb elmozdulás van az árfolyamban. Ha 

nagyobb értékű a rendelés természetesen egyedileg megvizsgálható a kalkulált árfolyam. 

A postával van kedvező megállapodásuk a szállításokra, mely kedvezményeket továbbadják 

vevőiknek. Már 990 Ft-tól (5 kg-ig, előreutalással, 1 napos kiszállítás) indulnak a szállítási 

díjak. Lehetőség van előre egyeztetéssel Győr környékén személyesen átvenni a 

rendeléseket. A rendelést követően emailen megadják a konkrét szállítási/fizetési 

lehetőségeket, melyből Ön kiválaszthatja a legkedvezőbbet.  

A rendeléshez regisztráció szükséges, melyet pár mező kitöltésével és egy emailcímmel meg 

tud tenni. 

A honlapon feltüntetett árak tartalmazzák a Holland ÁFÁ-t (19%). A webáruház tulajdonosa 

és üzemeltetője a holland Exis Recreatie vállalat (Halfrond 24, 3071PP – Rotterdam, Holland, 

reg szám: 24412620).  

Amennyiben: 200 Euró felett vásárol,  ÁFA körös és  rendelkezik közösségi adószámmal, 

kérheti, hogy ÁFA nélkül állítsák ki a számlát. 

Ez azt jelenti, hogy Ön az ÁFA mentes árat fizeti (/1.19), a szabályok szerint lejelentik a 

vásárlást (melyet Önnek is kötelező) és amikor Magyarországon eladja a terméket (magyar 

ÁFÁval növelten), Ön megfizeti az ÁFÁt. 

Ha magánemberként vásárol saját magának, semmilyen szinten nem érintett a fenti 

kérdésekben. Előnye, hogy csak 19% ÁFA terheli a vásárlását (amit tartalmaznak a 

feltüntetett árak). 

A Magyarországi képviselet készséggel áll közvetlenül rendelkezésére bármilyen kérdésben: 

Medgyesi Zoltán 

0036-20-9530-441 

zoltan.medgyesi@exis.hu 

Legyen Ön is elégedett vásárló! 

 


