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Általános Szerződési Feltételek
ÁSZF
1. A vásárlás menete
Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet.
A kiválasztott termékről telefonon, e-mailben, vagy személyes megtekintés után érdeklődhet. Vásárlási
szándékát leadhatja telefonon, e-mailben, vagy személyesen üzletünkben.
Amennyiben e-mailben adja le rendelését, a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk.
2. Fizetés és szállítás
Üzletünkben készpénzes vagy bankkártyás fizetésre van lehetőség. Amennyiben a terméket postai vagy
futárszolgálattal történő szállítással rendeli, a fizetés banki előre utalással történik.
Szállítás történhet cégünk saját gépkocsijával, Magyar Posta csomagküldő szolgálattal, vagy DPD
futárszolgálattal is. Ennek kiválasztása a vásárlóval közösen történik.
3. Elállási/felmondási jog
Ön a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szerződés megkötésének napja és a termék
átvétele közötti időszakban jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás
nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön
elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó postacímére. Az ehhez
szükséges nyilatkozatot megtalálja weboldalunkon. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent
megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
vissza kell juttatnia az elállás tárgyát képező terméket vagy termékeket. A visszatérítés során átutalásos vagy
személyes termékvisszahozás esetén készpénzes visszafizetést alkalmazunk. A visszatérítést mindaddig
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül
a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Cégünk követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

4. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén cégünk jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás
alapján? A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.

5. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött
szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal
magatartási kódexre.
Szóbeli megállapodás, vagy elektronikus úton történő levélküldés, és annak cégünk általi visszaigazolásával
az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.
A szerződés akkor jön létre, ha a cégünk az igénybejelentést pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve)
visszaigazolja.

6. Felelősségkorlátozás
Email-en keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással
kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a
számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A részünkre küldött rendeléssel
minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

7. Adatvédelem
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a
rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok
az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Adatainak rendszerünkből történő törlését, bármelyik elérhetőségünkön kérheti tőlünk.

8. Egyéb jogszabályok, szervezetek
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
tájékozódhat.
Ha panasszal kíván élni a vásárolt termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban, az Online
vitarendezési platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését.

További vitarendezési platformot jelentenek a békéltető testületek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a
fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás
kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Panaszával elsősorban az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, de
kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti
békéltető testület is.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapjára.

9. A weboldal üzemeltető pontos és részletes adatai
Név: Pechnyó Zoltán egyéni vállalkozó
Cím: 2030 Érd, Diósdi út 34.
Telefon: +36-20-472-6850
E-mail: vajdaaliz@t-online.hu

Kapcsolattartó: Pechnyó Zoltán
Adószám: 61615531-2-33

