
 
 
  
  
 
 

Üdvözöllek webáruházamban.
Kérem,vásárlásod elõtt figyelmesen olvasd el az ÁSZF-t,mivel vásárlásoddal elfogadod teljes
tartalmát.
Köszönöm.

1. Impresszum
A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai:
Név: Szücs Andrea egyéni vállalkozó 

Székhely: 8762,Szentpéterúr,Ady Endre utca 25.

Levelezési cím: 8762,Szentpéterúr,Ady Endre utca 25.

Adószám: 66543479-1-40

Telefonszám: +36 30 9013263

E-mail: ancsumancsdivat@gmail.com

Honlap: https://www.ancsumancsdivat.hu/

Bankszámlaszám: CIB bank 10700110-55170323-51100005

Tárhely szolgáltató adatai:
Onlinex Solutions Kft.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.
Adószám: 26701581-1-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014868

2. Fogalmak
Felek: Eladó és Vevõ együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy

Fogyasztói szerzõdés: olyan szerzõdés, melynek egyik alanya fogyasztónak minõsül

Honlap: ancsumancsdivat.hu weboldal, amely távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ
eszköznek minõsül;

Szerzõdés: Eladó és Vevõ között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövõ
adásvételi szerzõdés;

Távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében - szerzõdés megkötése érdekében - szerzõdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz



különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelõlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz;

Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejû fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag
távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak;

Termék: a Honlap kínálatában szereplõ, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt
minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog, mely a Szerzõdés tárgyát képezi;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vevõ/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevõ szerzõdést kötõ személy;

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerzõdések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerzõdés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerzõdés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerzõdés megfelelõ
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenõen vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelezõ jótállás.
3. Vonatkozó jogszabályok
A Szerzõdésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl;
évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl;
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ
jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes
szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A közöttünk létrejövõ szerzõdés tartalmát - a vonatkozó kötelezõ érvényû jogszabályok
rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a
honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelõen tartalmazza a jelen
ÁSZF az Önt és bennünket illetõ jogokat és kötelezettségeket, a szerzõdés létrejöttének feltételeit, a
teljesítési határidõket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelõsségi szabályokat, valamint az
elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése elõtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
webáruházunkon keresztül történõ vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az
ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövõ szerzõdés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult
megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás elõtt szíveskedjen elolvasni!
Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történõ megjelenéstõl érvényes. Az esetleges
változtatások a már addig létrejött szerzõdéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

5. A honlapon történõ vásárlás
 



5.1 Megrendelés folyamata
  A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetõséget biztosít a Felhasználók számára.
A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe
sorolva találhatók meg.
  A kategória nevére kattintva a benne szerelõ termékek listája látható. Ha az adott kategóriában
levõ összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levõ számok segítségével
lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhetõ el, itt
tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzõirõl, áráról.
  A honlapon lehetõség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelõ
termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerûen jelennek meg. 
 

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhetõ a kosárba, a gomb mellett a szükséges
darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével
ellenõrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékbõl milyen mennyiséget kíván rendelni,
illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetõség van a kosár teljes
kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási
folyamatot. Második lépésként lehetõség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli
vásárlásra.
 

A regisztrációkor az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám,
számlázási cím, valamint ha ettõl eltérõ a szállítási cím. Regisztrációhoz az elõbbi adatokon felül
egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a
honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a
Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban
tartásáért a Felhasználó felelõs. A Felhasználó felelõs az adatai frissítéséért, valamint köteles a
Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett
jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhetõ a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó
korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának
megadásával folytatható.
 

A megrendelés következõ lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelõ
fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenõrizheti minden
korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli
hibák esetén  javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelõnek talál, akkor a Megrendelés
elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Errõl a honlapon, illetve e-mailben kap
megerõsítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel
hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a 
Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása
 menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott
megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
 

Az árak megtekintéséhez nem, de termék(ek) kosárba helyezéséhez be kell jelentkezni. A kosár
elmenthetõ késõbbi vásárláshoz. A fizetés történhet elõre utalással,bankkártya fizetéssel, vagy
utánvéttel.
 5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 



A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem
kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól,
a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
  A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a
megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát,
valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
  
 5.3. A szerzõdés létrejötte
 

A szerzõdés megkötésére magyar nyelven van lehetõség. A megrendelés leadása elektronikus úton
megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak megfelelõen irányadóak. A szerzõdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és
szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.
 

A szerzõdés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 
 5.4. A szerzõdés iktatása
 

A honlapon keresztül kötött szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, a Szolgáltató azt nem
iktatja, utólagosan nem hozzáférhetõ.
 5.5. Számla
 

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki,melyet a vásárlónak a regisztráció folyamán megadott
e-mail címre küld ki.
 

Papír alapú számla kérhetõ minden megrendeléshez,a rendelési folyamat során.
  
 5.6. Fizetés
 5.6.1. Elõre utalás
 

Bankkártyás fizetés (BARION)
A Barion online fizetés kezdeme´nyeze´se esete´n az ellene´rte´ke a megjeleno? internetes fizete´si
felu¨leten keresztu¨l fizetheto? meg. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás,
amivel Ön kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy elõre feltöltött egyenleggel fizetni
webáruházakban. A bankkártya adatok a kereskedõhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:
H-EN-I-1064/2013. 

Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. 
Az átutaláshoz szükséges adatok: kedvezményezett bankja: Szücs Andrea;
kedvezményezett számlaszáma: CIB bank
10700110-55170323-51100005.
Átutalásnál a postázási nevet tüntesse fel a közlemény rovatba!
 5.6.2. Utánvét



 

Az oldalon választható utánvétes szállítás 10000Ft összértékû megrendelés fölött!
 

Amennyiben csomagodat nem veszed át,a szabályok értelmében az oldal felelõsségre vonhat!
 

Csak akkor kérd csomagod utánvéttel,ha át is veszed!
 

Ha meggondoltad magad,jelezd az ancsumancsdivat@gmail.com e-mail címre még azelõtt mielõtt
átadnánk a futárszolgálatnak.
 

Amennyiben kosaradban személyre szabott,azaz névre készülõ termék van,és utánvétes szállítást
választottál,vissza kell igazolnod a megrendelésed!
 

Megrendelésed 5 munkanap után sem igazolod vissza,a rendszerbõl törlésre kerül!
 5.7. Átvételi lehetõséges, Szállítás
 5.7.1. Futárszolgálat
 

A csomagot a GLS futárszolgálat szállítja a megadott címre. 
 

A kiszállítás munkanapokon hétfõtõl-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik.
 

A Felhasználó megadhatja munkahelyének címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció
során megadott címen.
 

Abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit, értesítõlevelet hagy.
  A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.
Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól
jegyzõkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum
aláírásával a termék mennyiségi és minõségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követõen a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végzõ személy távozása
után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minõségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
  Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru
átvételét megelõzõen keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen
biztosítja. Az átvételt követõen észlelt sérülésért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal!
  
 

Szállítási határidõ: raktáron lévõ termékeknél 2-7 munkanap, rendelésre készülõ termékeknél 10-14
munkanap.
 

5.7.2 Teljesítési határidõ
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidõ a rendelés visszaigazolásától



számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidõ tájékoztató jellegû, az ettõl történõ eltérést
minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerzõdési feltételek elfogadásával Ön
tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idõ túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelõsségét
kifejezetten kizárja.
  A Szolgáltató - eltérõ megállapodásának hiányában - a szerzõdés megkötését követõen
késedelem nélkül, de legkésõbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani
(kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridõt tûzni. Ha
a Szolgáltató a póthatáridõn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerzõdéstõl elállni. A
Fogyasztó póthatáridõ tûzése nélkül akkor jogosult a szerzõdéstõl elállni akkor, ha a Szolgáltató a
szerzõdés teljesítését megtagadta vagy a szerzõdést a felek megállapodása szerint vagy a
szolgáltatás felismerhetõ rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési idõben - és nem máskor -
kellett volna teljesíteni.
 

6. Árak
Az árak forintban értendõk. A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az
árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Az árak tájékoztató jellegûek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

7. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetõségek
7.1. Elérhetõségek
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetõségeken terjesztheti elõ:

Telefon: +36309013263

Internet cím: https://ancsumancsdivat.hu/

E-mail: ancsumancsdivat@gmail.com

7.2. Panaszügyintézés
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem
lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzõkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi
email-ben. Az Eladó jegyzõkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényérõl és átvételi
elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások
során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követõen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsõfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elõtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.



Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltetõ Testülethez is fordulni: a békéltetõ testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a
fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében
megjelölt békéltetõ testület illetékes.

A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltetõ testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói
jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltetõ testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ
jogokkal és a fogyasztót terhelõ kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltetõ testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltetõ testület elnökéhez
kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján,
továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetõvé
teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását, és a tárolt
adatok változatlan formában és tartalommal történõ megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltetõ testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte
a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltetõ testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítõi eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelem-elõterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az elõírt
egyeztetés megkísérlésérõl.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltetõ Testületekrõl bõvebb információ itt érhetõ el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltetõ Testületekrõl bõvebb információ itt érhetõ el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

7.3. Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetõségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná õket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban,



és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedõ, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhetõ el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

8. Szerzõi jogok
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében
a weboldal szerzõi mûnek minõsül, így annak minden része szerzõi jogi védelem alatt áll. Az Szjt.
16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások,
számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak
adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a
Honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Szücs Andrea

9. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerzõdés további pontjai
érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései
érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény szerinti magatartási kódexe.

10. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelõsség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése elõtt folyamatosan lehetõsége van az Ön
által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelõssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül
számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó
jogosult az Ön hibás adatbevitelébõl, a pontatlanul megadott adatokból eredõ minden kárát és
költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történõ teljesítésért felelõsségét
kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó
tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a
szerzõdés létrejöttét.
 

A szállítás hibáiért nem tudunk felelõsséget vállalni.Amennyiben sérült csomagolásban érkezik a
csomag,átvételkor a szállító cég emberével azonnal jegyzõkönyvet kell készíttetni.Panaszt a
szállítással kapcsolatban a szállító cégnél kell benyújtani.
 

Amennyiben a csomagod nem lehet kézbesíteni érvénytelen név vagy cím,elírt adatok
miatt,bármilyen rajtunk kívül álló okok miatt,
 

a csomagot csak újabb szállítási költség elutalása után tudjuk újra elküldeni.
 



11. Eljárás hibás ár esetén
Elõfordulhat, hogy - pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a
megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk
kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történõ ajánlattétel esetén nem jön létre
szerzõdés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan
visszaigazolja, az nem minõsül az ajánlat elfogadásának a részünkrõl. Hibás áron történõ Ön általi
ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és
felajánlhatja a helyes áron történõ szerzõdéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt
helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerzõdést kötni. Ez esetben nem jön létre szerzõdés a
felek között.

12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Elõfordulhat, hogy a honlapunkon szereplõ egyes termékek gyártása megszûnt. Erre tekintettel
fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történõ teljesítés kizárólag az Önnel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor.
A termék vételárának elõre történõ kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön
részére 5 munkanapon belül.

13. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

14. Elállási tájékoztató
a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

14.1. Tájékoztató a fogyasztó vevõt megilletõ elállási jogról
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás
joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik,az
utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 
 A vevõ 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerzõdéstõl.
 Az elállási jogot csak természetes személy gyakorolhatja, kivétel meghatározott termékcsoportok
esetében (lásd: következõ bekezdés - pl rendelésre készített termékek).
 Az elállási határidõ az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevõ vagy a vevõ
által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.
 Ha a vevõ elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles
eljuttatni az eladó számára.
 A vevõ határidõben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt visszaküldi az
eladónak sértetlenül a megvásárolt termékeket(eredeti állapotban és csomagolásban) és elállási
nyilatkozatát.
 A visszaküldés szállítási költsége minden esetben a vevõt terheli.Utánvéttel visszaküldött terméket
nem veszünk át.A visszatérítés minden esetben utalással történik,a csomag megérkezésétõl
számított 14 napon belül.
 A csomag csak azokat a termékeket tartalmazhatja amelyekre érvényes az elállási jog.A csomag
egyéb tartalmát nem áll módunkban visszaküldeni.



 E-mail formájában minden esetben jelezni kell hogy csomag érkezik vissza és a csomag mit
tartalmaz.Azokat a csomagokat,melyekre nem érkezik jelzés,NEM VESSZÜK ÁT!
 Amennyiben rendelésedhez ajándékot is választottál,a visszaküldött termékkel együtt köteles vagy
azt is sértetlen állapotban visszaküldeni,hisz az is a rendelésed része.Ellenkezõ esetben törvény
adta lehetõségem elállási nyilatkozatodat visszautasítani.
 
 

A Vevõ elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén,
így különösen
 
 olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a vásárló személyére
szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, stb.);
 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza(arcmaszk,szájmaszk,kozmetikai
textiltermék,stb;
 olyan termék tekintetében, amely már használatba került.
 
 

Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján csak a fogyasztókat illeti meg.
A Ptk.(Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény) 8:1. szakaszának 3. pontja szerint:
fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy.

Tehát jogi személyeket (cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és egyesüléseket) nem illet
meg az elállási jog, csak és kizárólag a természetes személyeket.
 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott
elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is
gyakorolja.

14.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megilletõ elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó
egyértelmû nyilatkozat útján.

14.3. Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Szücs Andrea

Cím: 8762 Szentpéterúr Ady Endre utca 25.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés
tekintetében:

Szerzõdéskötés idõpontja/átvétel idõpontja:

A fogyasztó(k) neve:



A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha
szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

14.4. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári
napos határidõn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban
gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követõen köteles elektronikus
adathordozón visszaigazolni.

14.5. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
14.5.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelõen eláll a szerzõdéstõl, az
Eladó legkésõbb az elállásról való tudomásszerzésétõl számított tizennégy napon belül visszatéríti a
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a
rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási
mód választásával okozott többletköltségekre.

14.5.2. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelõ elállás vagy felmondás esetén az Eladó a
fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezõ módon
téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési
módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebbõl adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A
Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím
következtében történõ késedelem miatt az Eladó-t felelõsség nem terheli.

14.5.3. Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási
módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebbõl eredõ többletköltségeket. Ilyen
esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

14.5.4. Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a
kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll
módunkban elfogadni.

14.6. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
14.6.1. A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelõen eláll a szerzõdéstõl,
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésõbb az elállás közlésétõl számított tizennégy napon



belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni. A visszaküldés határidõben teljesítettnek minõsül, ha a fogyasztó a terméket a
határidõ lejárta elõtt elküldi.

14.6.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.
A terméket az alábbi címre kell visszaküldeni MPL futárszolgálattal:

Szücs Andrea,8762 Szentpéterúr Ady Endre utca25.

Utánvétes csomagot Eladónak nem áll módjában átvenni.

14.7. Az elállási jog kizártsága
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014
(II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a ,,c" és az ,,e"
pontban meghatározottak esetén: ,,olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak; ,,olyan zárt csomagolású termék tekintetében,
amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ
vissza.
 

15.Garancia-Szavatosság.
 

Termékeinkre a jogszabályoknak megfelelõen garanciát vállalunk.
 

A jótállás idõtartama:
 
 10 000 forint alatt,nincs garancia
 
 
 10 000 forintot elérõ, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén, 6 hónap.
 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén, két év.
 250 000 forint eladási ár felett, három év.
 
 

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet
 

 45/2014 kormányrendelet
 

A garanciális javítások a gyártási hibából eredõ meghibásodásokra terjednek ki.
A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerû használatból,a használat során ért
károsodásokból és sérülésekbõl, valamint a nem megfelelõ tisztításból eredõ károkra!
 

 



 

Kérem, a fenti tájékoztatásom tudomásul vételét!

A weboldalon történõ elírás, téves adatbevitel vagy frissítés elmaradásának jogát fentartjuk!
 

 
 

Üdvözlettel:Ancsumancs
 


