Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a alexadekor.hu weboldalon elérhető szolgáltatás
igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon
technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap
használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Az oldal 3 ,Magyar,Angol,és Német nyelven üzemel . Az ÁSZF_ben csak eredeti,Magyar nyelven leírtakért vállalunk felelősséget.A
nyelvi fordítások tájékoztató jellegűek,az oldalon való eligazodást,és a termékek könnyebb felismerését hivatottak segíteni.Az
fordításból eredő nyelvi hibákért ,elírásokért felelősséget nem vállalunk.

2. A Szolgáltató
Név:alexadekor.hu
Székhely:6724 Szeged Rókusi krt 66 1/3
Levelezési cím:6724 Szeged Rókusi krt 66 1/3
Üzlethelyiség címe: 6724 Szeged, Rókusi krt 66 1/3
Képviselő neve:Hegedűs Ferenc
Cégjegyzékszám:
Bejegyző Bíróság neve:
Adószám: 66728999-1-26
Közösségi adószám: Adja meg!
Számlavezető pénzintézet:K&H Bank
Számlaszám: 10402812-84515352-51521003
IBAN számlaszám:HU34 1040 2812 8451 5352 5152 1003
E-mail cím:info@alexadekor.hu
Telefonszám:+36706994566
Fax:
A www.alexadekor.hu üzemeltetője KATA (kisadózó)adóbesorozású,és a vásárláshoz csatolt számla is ennek szabályainak megfelelően
lesz kiállítava.

3. A honlapon folytatott tevékenység
Kreatív dekorációk,lakásfelszerelések,hobbi,sport,és játék eszközök,modellek,makettek,tároló egységek online értékesítése.
A honlapon feltűntetett termékeknél megjelenített képek bemutató darabok, amelyektől a vásárolt termékek(lévén szó fáról) színe,
erezete eltérhet.

4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!
Fényképgravírozás szolgáltatás igénybevétele esetén a Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik az általa átküldött grafikai
anyag/képanyag (fénykép, logó, embléma, szimbólum, stb...) használatához szükséges jogokkal, engedélyekkel.
Egyéb szerzői jogi rendelkezések ismertetése.

5. A honlapon történő vásárlás
5.1. Megrendelés folyamata
5.1.1. A honlap használata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a
Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az
Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél különkülön
szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék
nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a
részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes
jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a

kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

5.1.2. A termék(ek) kiválasztása
A termékoldalon a választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a
szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt
módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A
Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

5.1.3. A termék(ek) megrendelése
A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve léphet tovább a vásárlási folyamatban.
Következő lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e- mail
cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi 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 felelős. A Felhasználó felelős az adatai
frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél
visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e- mail címre. Amennyiben a Felhasználó
korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e- mail címének és jelszavának megadásával
folyatatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és
szállítási módot, gravírozás igénybevétele esetén meg kell adnia és/ vagy föl kell töltenie a gravírozandó
szövege(ke)t, képe(ke)t, továbbá meg kell válaszolnia a számla típusára és a hozzájárulásra vonatkozó kérdéseket. A
Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a
megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a
megadott adatokon.
Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését.
Erről a honlapon, illetve e- mailben kap megerősítést. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés rögzítése után a neki
küldött automatikus 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.

5.1.4. Lehetőség azonnali fizetésre
Amennyiben a Felhasználó a bankkártyás fizetést választotta, a Megrendelés elküldése után ki kell
választania a megjelenő Fizetés gombot, amellyel az általa választott fizetési módnak megfelelő pénzintézet
oldalára irányítódik tovább. A sikeres fizetés érdekében a Fogyasztónak követnie kell a pénzintézet oldalán
található utasításokat és meg kell adnia a kért adatokat. Az ott megadott titkos adatokat a pénzintézet bizalmasan
kezeli és a Szolgáltatónak nem adja tovább. A bankkártyás fizetésről bővebb tájékoztatást az alábbi linken keresztül
érhet el: http:// www.borgun.hu/ fizetesi- oldal

5.1.5 Egyéb funkciók:
- Pontgyűjtés: egyes termékek rendelése, valamint felhasználói tevékenység (pl. regisztráció) esetén regisztrált
Felhasználóknak pontokat írunk jóvá, amelyek egyenlegén megjelennek. 1 pont=1Ft. A Felhasználó a pontokat a pont
megszerzését követő vásárlás alkalmával felhasználhatja. A regisztrált, ponttal rendelkező Felhasználónak a fizetési
és szállítási módok kiválasztásakor nyilatkoznia kell, hogy a folyamatban lévő rendelésleadás során fel kívánja- e
használni pontjait.
- Kupon felhasználása: amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményt adó kuponnal, annak érvényességét
ellenőrizheti a Kosár gombra történő kattintás után a kupon kódjának megadásával, majd ezt követően az Ellenőrzés
gombra történő kattintással. Amennyiben a kupon érvényes, a rendelés leadásakor a honlap a fizetendő végösszegből
levonja a kupon által nyújtott kedvezményt és ezt visszajelzi a Felhasználónak. Egy Felhasználó több kupont is
fölhasználhat, továbbá egyes kuponok több alkalommal is felhasználhatóak lehetnek, de egy vásárlás alkalmával egy
kupon váltható be.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót a lehető leghamarabb, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan tájékoztatja a
visszaigazolásról. Ha a Szolgáltató nem küldi meg 48 órán belül az automatikus 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 szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A
szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU
irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e- mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e- mailt (külön
elfogadó e- mail) a lehető leghamarabb, de legfeljebb 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja. Az
elfogadó e- mailnek tartalmaznia kell, hogy a Szolgáltató nevében eljáró személy (munkatárs) a rendelést megnézte és

intézkedik annak teljesítéséről. A szerződés Szolgáltató által külön elfogadó e- mail megérkezésekor jön létre és
nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e- mail megérkezésével.
A 48 órás elfogadó e- mailre vonatkozó határidőbe nem tartoznak bele a magyar nemzeti ünnepek, ill. azok az
átmeneti időszakok (pl. műszaki hiba, szabadság), amelyeket a Szolgáltató a webáruház nyitóoldalán figyelmeztető
üzenetben előre megjelenített.
A szerződés nem minősül megkötöttnek, amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül a Felhasználó felé e- mailben
jelzi, hogy egy váratlanul felmerült körülmény miatt ajánlatát nem tudja elfogadni. Ilyen váratlanul felmerült
körülmények nem kizárólagosan a következők lehetnek: a rendelt termék sérült és a Szolgáltató nem tud helyette
belátható időn belül másikat biztosítani, a Szolgáltató nem rendelkezik az adott termékkel - a termék tévedésből volt
megrendelhető -, gravírozás szolgáltatás a gravírozógép műszaki meghibásodása miatt nem teljesíthető belátható időn
belül.
Amennyiben a Felhasználó előre fizetett és a Felhasználó úgy dönt, hogy nem állapodik meg a Szolgáltatóval az
ajánlattétel teljesíthető módosításáról, a Szolgáltató köteles a teljes kifizetett összeget 14 napon belül visszafizetnie a
Felhasználónak. A szerződés abban az esetben megkötésre kerül, amennyiben a Felhasználó e- mailben
megállapodik a Szolgáltatóval eredeti ajánlattétel módosításáról és azt a Szolgáltató e- mailben, a megállapodást
követő 48 órán belül visszaigazolja.
Jelen szerződés időtartama a weboldal használatáig, megrendelés esetén a termék kézhezvételét követő nyolcadik
munkanap végéig tart. Természetesen a vásárlót a szerződés időtartama után is megillethetik jogok, mint pl. garancia
érvényesítése.

5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan
nem hozzáférhető.
A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.

5.5. Számla
A Felhasználó a rendelés leadása során és
személyes fizetés esetén is hagyományos (papír) számlát kap.
A Szolgáltató a papír számlát a termék átvételekor adja át/ mellékeli a csomaghoz.
Amennyiben a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

5.6. Fizetés
A fizetési határidő a szerződés megkötésétől számított 3. munkanap.
A Szolgáltató jogosult az alábbi fizetési módokat a Felhasználók számára korlátozni, egyes vásárlócsoporthoz (pl.
regionális, üzleti partner) hozzárendelni. A Felhasználó a rendelési folyamatban tájékozódhat arról, hogy az alábbi
fizetési módok közül számára melyek elérhetőek:

5.6.1. Előre utalás
Ezt a fizetési módot választva egy adott rendelés teljesítésének megkezdéséhez a Felhasználónak előre el kell
utalnia a Szolgáltató bankszámlaszámára a rendelés teljes vételárát. Amennyiben a Felhasználó rendelése
tartalmaz gravírozást is, úgy annak megkezdéséhez szükséges az elutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő
megérkezése.
Gravírozást nem tartalmazó termék átvételéhez szükséges az elutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő
megérkezése.
Abban az esetben, ha a szerződés létrejöttétől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Szolgáltató
bankszámlájára a teljes vételár, a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni, a szerződést rendkívüli
fölmondással megszűntetni és a terméket újra eladásra kínálni.
Az átutalás során a Felhasználónak be kell írnia a közlemény rovatba nevét és a rendelés számát. Ezen adatok föl
nem tüntetéséből elmulasztásából adódó esetleges késedelmekért, megrendelés törléséért a felelősség a
Felhasználót terheli.

5.6.2. Utánvét/ személyes átvételkor történő fizetés
Ez a fizetési mód kizárólag személyes átvétel esetén a Szolgáltató kiszállításánál, a Pick Pack átvételi pontokon és MPL
futár választása esetén érhető el.
Az átutalás során a Felhasználónak be kell írnia a közlemény rovatba nevét és a rendelés számát. Ezen adatok föl
nem tüntetéséből elmulasztásából adódó esetleges késedelmekért, megrendelés törléséért a felelősség a
Felhasználót terheli.

5.6.3. Bankkártyás fizetés
Ezt a fizetési módot választva a Felhasználó a rendelés leadása után bankkártyája adatainak megadásával ki tudja
egyenlíteni a termék vételárát. Az adatok megadása a Szolgáltatóval szerződött pénzintézet titkosított oldalán történik.
A Fogyasztó a bankkártyás fizetéshez ,a Szolgáltatóval szerződésben álló B- Payment Zrt.pénzintézet (Borgun) magyar felületét veszi
igénybe .
A bankkártya adatainak megadása nem a Szolgáltató, hanem a választott pénzintézet titkosított oldalán történik, a
fizetéshez szükséges adatokat a pénzintézet a Szolgáltatónak semmilyen körülmények között nem továbbítja.
A pénzintézet elfogadja a VISA és MasterCard kártyákat. Ezeken felül a B- Payment Zrt. pénzintézet (Borgun)
felületén használhatóak a Maestro és VISA Electron kártyák is.
A B- Payment Zrt. (Borgun) felületén történő fizetésről további információkat a következő linken keresztül érhet el:
http:// www.borgun.hu/ fizetesi- oldal
Abban az esetben, ha a szerződés létrejöttétől számított 3 munkanapon belül a Felhasználónak nem sikerül kifizetnie
bankkártyával a rendelés teljes bruttó vételárát és nem változtatta meg a fizetés módját, a Szolgáltató jogosult a
megrendelést törölni, a szerződést rendkívüli fölmondással megszűntetni és a terméket újra eladásra kínálni.

5.6.4. Személyes fizetés
Ezt a fizetési módot választva (Szeged belterületén 500forint,vagy az feletti vásárlás esetén) a futárnak,a helyszínen,átvételkor kell a
vételárat kifizetni.
Abban az esetben, ha az átvételnél a Felhasználó nem fizeti ki sem
személyesen, sem meghatalmazottjával a rendelésének teljes vételárát, a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni,
a szerződést rendkívüli fölmondással megszűntetni és a terméket újra eladásra kínálni.
A Szolgáltató e fizetési mód választása esetén a fizetéssel egy időben a számlát állít ki.

5.7. Teljesítés
Amennyiben Felhasználó a honlapon személyre szabás (pl. gravírozás) és egyéb szolgáltatás nélkül, a raktárkészleten
lévő, rendelkezésre álló terméket rendel, a Szolgáltató köteles:
- bankkártyás fizetés esetén a fizetéstől,
- átutalás esetén a teljes vételár a Szolgáltató bankszámlájára érkezésétől,
számított 2 munkanapon belül - kiszállítás vagy átvevőponti átvétel választása esetén - a terméket feladni az
átvételi pontra/ megadott címre, átadni
Amennyiben a Szolgáltató feladta az átvevőpontra, vagy a
Felhasználó által megadott szállítási címre, annak megtörténtéről köteles a Felhasználót e- mailben tájékoztatni.
Amennyiben Felhasználó a honlapon személyre szabást (pl. gravírozás) és/ vagy egyéb szolgáltatást is rendelt, a
raktárkészleten lévő, rendelkezésre álló termék mellé, a Szolgáltató vállalja, hogy 2 munkanapon belül e- mailben
megvalósítási-, kivitelezési tervet küld jóváhagyásra a Felhasználónak. A Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó
jóváhagyásának megérkezésétől, valamint:
- bankkártyás fizetés esetén a fizetéstől,
- átutalás esetén a teljes vételár a Szolgáltató bankszámlájára érkezésétől,
számított 2 munkanapon belül a személyre szabást, szolgáltatást elkészíti és - kiszállítás vagy átvevőponti átvétel
választása esetén - a terméket feladja az átvételi pontra. Amennyiben a Szolgáltató feladta az átvevőpontra, vagy a Felhasználó által
megadott szállítási címre, annak megtörténtéről köteles a
Felhasználót e- mailben tájékoztatni. Amennyiben a két esemény - megvalósítási terv jóváhagyása, fizetés/ összeg
bankszámlára érkezése - nem azonos időben történik, a 2 munkanapos határidő a később megtörtént eseménytől
számítandó.
A Felhasználó kijelenti, hogy megértette, személyre szabás esetén a Szolgáltató szolgáltatását kizárólag az
általa előzetesen megküldött megvalósítási-, kivitelezési terv írásos, - e- mailben vagy SMS- ben történő, a
megrendelés számát tartalmazó, vagy a Felhasználó által megadott e- mail címről/ telefonszámról küldött jóváhagyásának megérkezése és a fentebb leírt fizetési események megtörténte után kezdi el. A Szolgáltató a
megvalósítási terv szóbeli, telefonos jóváhagyását nem fogadja el.
A Felhasználónak kettő alkalommal díjmentesen lehetősége van a részére megküldött megvalósítási-, kivitelezési
tervet nem elfogadni és a Szolgáltatótól e- mailben annak módosítását kérni. Amennyiben a Felhasználó több, mint két
alkalommal szeretné a tervet módosíttatni, annak díja módosításonként bruttó 500 Ft. A Szolgáltató a módosítások
elkészítését a módosítási kérelem megérkezésétől számított 2 munkanapon belül köteles elvégezni és a Felhasználó
részére e- mailben megküldeni.
Amennyiben a Felhasználó raktárkészleten nem lévő, de előrendelhető terméket rendelt, a Szolgáltató köteles a
Felhasználót tájékoztatni a termék várható, körülbelüli érkezési időpontjáról.
A honlapon leadott rendelés onnantól nevezhető teljesítettnek, ha a Szolgáltató a Felhasználó részére elküldte az
értesítést arról, hogy a termék üzletében átvehető, vagy azt átadta kézbesítésre az átvevőpontra, szállítási címre.

5.8. Átvételi lehetőségek, Szállítás
A Felhasználónak lehetősége van ingyenesen, személyesen átvenni rendelését.
A Felhasználónak személyes átvétele esetén átvételkor igazolnia kell személyazonosságát. Amennyiben az átvevő
nem azonos a Felhasználóval, az átvételkor az átvevőnek ismernie kell a megrendelés számát, vagy a Felhasználótól
írásos meghatalmazással kell, hogy rendelkezzen. A Szolgáltató az írásos meghatalmazást e- mailben is elfogadja a
Felhasználótól, ha - a Felhasználó által rendeléskor megadott telefonszámról SMS- ben, vagy e- mail címről e- mailben
- előzetes tájékoztatást küld a Szolgáltatónak az átvevő személyéről és az átvevő átvételkor igazolni tudja
személyazonosságát. A Szolgáltató a termék kiadását megtagadhatja, amennyiben az átvételre érkező személy
nem ismeri a megrendelés számát és amennyiben személye azonos Felhasználóval, magát nem tudja igazolni, vagy
amennyiben nem azonos a Felhasználóval, magát nem tudja igazolni, ill. az átvételre nem kapott meghatalmazást. A
Felhasználó kijelenti, hogy megértette, rendelési adatainak titokban tartása az ő feladata, a Szolgáltató azon
károkért, amelyek a Felhasználó nevének, rendelési számának vagy meghatalmazásának visszaéléséből keletkeztek
(pl. jogosulatlan személy veszi át a terméket), semmilyen felelősséget nem vállal.
Általános szállítási, átvételi feltételek:
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó által választott kiszállító nem tudja ellátni
tevékenységet (pl. rendkívüli műszaki hiba), vagy egy másik szállító cég ugyanazon határidő mellett kedvezőbb
ajánlatot, nagyobb biztonságot és gyorsaságot ad a Szolgáltatónak az adott kiszállításra, úgy a választott kiszállító
helyett másik szállító céggel juttassa el küldeményét. Ilyen esetekben a Szolgáltató az esetleges többletköltséget
átvállalja.
Amennyiben a Felhasználó által rendelt termékhez jár jótállási jegy, azt a csomag tartalmazza. Amennyiben Ön a
termék átvételét, kiszállítását átvételi ponton vagy futárszolgálattal kérte, kérjük a csomagot átvételkor az átvételi
ponton vagy a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni a terméket, a csomagolást, a jótállási jegy és papír számla igény
esetén a számla meglétét!
Amennyiben az átvételkor a csomagon és/ vagy a termékeken sérülést talál, a termékhez papír számlát kért és/
vagy jótállás vonatkozik rá, de nem találja a számlát és/ vagy jótállási jegyet, kérje a jegyzőkönyv felvételét! A
termék átvételi ponttól/ futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi
és minőségi átvétele egyaránt megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó amennyiben van
elállási joga, akkor kizárólag elállási jogával élhet. A Fogyasztó kijelenti, hogy megértette, hogy az átvevőpont
elhagyása/ kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi
reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a sérülés az áru átvételét megelőzően
keletkezett és erről az átvételkor jegyzőkönyv készült, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen
biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy a küldemények időben feladásra kerüljenek. A Szolgáltató

késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a
Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni
akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta.
Átvétel átvevőponton:
1. Pick- Pack:
Amennyiben a Felhasználó Pick Pack átvevőponton szeretné átvenni küldeményét, úgy a rendelés folyamán egy
megadott listából ki kell választania, melyik átvevőponton szeretné küldeményét átvenni.
A termék az átvevő pontra a feladást követő 3-5
munkanapon belül érkezik, amelynek megtörténtéről az átvevőpont értesítést küld a Felhasználónak.
A Pick- Pack átvevőpontjairől bővebben az alábbi linken keresztül tájékozódhat:
http:// ajandekok- evfordulora.hu/ shop_help_det.php? type=pickpack
Belföldi kiszállítás
A megrendelés leadásakor a Felhasználó az alább fölsorolt kiszállítók közül választhat:
2. MPL futár
A kézbesítés a feladást követő munkanapon történik, Magyarországon belül bárhová szállít. A kézbesítést megelőzően
a futár értesítést küld SMS- ben vagy/ és e- mailben. Amennyiben a kézbesítés napján nem tudja biztosítani a
kézbesítési címen az átvételt, haladéktalanul vegye föl a kapcsolatot az értesítőben szereplő elérhetőségeken. A sikertelen
kézbesítésből adódó esetleges többletköltségek (pl. újrakézbesítés,
a futár értesítést küld SMS- ben vagy/ és e- mailben. Amennyiben a kézbesítés napján nem tudja biztosítani a
kézbesítési címen az átvételt, haladéktalanul vegye föl a kapcsolatot az értesítőben szereplő elérhetőségeken . A sikertelen
kézbesítésből adódó esetleges többletköltségek (pl. újrakézbesítés,
visszaszállítás) díja a Felhasználót terhelik, kivéve, ha a Szolgáltató nem a Fogyasztótól a rendelésben megkapott
címre címzi a küldeményt.

6. Elállási jog
6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró
természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát a terméknek, (több termék adásvételekor, ha az
egyes termékek
szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek), a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy - általi átvételének napjától számított tizennégy napon
belül gyakorolhatja.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja
elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles
eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában
feltüntetett
elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó
felhasználhatja a megrendelést
visszaigazoló e- mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben
gyakorolja elállási jogát, ha
a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e szerződésben meghatározott
rendelkezéseknek
megfelelően és határidőben gyakorolta.
A Szolgáltató e- mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó
az erre irányuló
nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mailen keresztül történő
értesítés esetén az e- mail
küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A
Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett
címére indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. A határidő
betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja
vagy az általa megrendelt
futárnak átadja) a terméket.
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A
Szolgáltatónak az utánvéttel
visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének
kívül az elállás kapcsán a

Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített
valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza
nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a
Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz a Szolgáltató,
kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt
következett be.
6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, ha a Fogyasztó szolgáltatást rendelt, a teljesítést a
Szolgáltató a Fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Továbbá a Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, ha olyan nem előre gyártott termék
esetében, amelyet a
Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított a Szolgáltató elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet
egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
A Fogyasztó jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, amennyiben a honlapon
megvásárolt termékre embléma,
logó, fénykép és/ vagy szöveg gravírozását kéri, majd kérését a Szolgáltatónak e- mailben
megerősíti, azzal elállási
jogát elveszíti.
6.3. Szolgáltató által önként biztosított elállási jog
A Szolgáltató kijelenti, hogy minden a honlapon rendelést leadó, a megvásárolt termékre
gravírozást (embléma, logó,
fénykép és/ vagy szöveg) kérő Fogyasztónak e- mailben kivitelezési, megvalósítási,
esetenként grafikai tervet küld. A
Szolgáltató vállalja, hogy a gravírozást (gyártást) kizárólag a megküldött terv Felhasználó
általi jóváhagyása után kezdi
meg.
A Szolgáltató a terv jóváhagyásáig önként elállási jogot biztosít minden Felhasználónak,
beleértve a
Fogyasztónak nem minősülő Felhasználókat is.
A Szolgáltató kijelenti, a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megküldött terv kb. 90%- os
pontosságú, a tervezett és az
elkészült gravírozás között eltérések (pl. méretben, pozicionálásban, élességben,
kontrasztban, betűtípusban, stb.)
előfordulhatnak.
A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy megértette, amennyiben a
honlapon megvásárolt
termékre embléma, logó, fénykép és/ vagy szöveg gravírozását kéri, majd kérését a
megküldött terv
elfogadásával, jóváhagyásával e- mailben megerősíti, azzal a Szolgáltató által önként
biztosított elállási jogát
elveszíti.

7. Szavatosság
7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától
számított 2 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a
termék átadása időpontjában
már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó
érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1
éves elévülési határidő
alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet
kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás
számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a
Felhasználó nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére a
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Felhasználó
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől
számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba
esetén vélelmezni kell, hogy
a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a
termék természetével
összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet
megdönti, vagyis
bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett.
Ennek alapján a
Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy
a hiba oka, a termék
nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével
azonban a bizonyítási
teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában
fennállt.
7.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a
Fogyasztónak minősülő
Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két (2) éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben
gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztó kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem
érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben

érvényesítheti.
7.3. Jótállás
Ugyanazon hiba miatt a Fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a
jótállásból fakadó jogok az
7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A Fogyasztó jótállási igényét - kivéve a gyártóval szembeni jótállási igényét - a Szolgáltatónál
tudja érvényesíteni a
termék és a hozzá kapcsolódó jótállási jegy/ számla visszajuttatásával. A visszajuttatás
költségei minden esetben a
Fogyasztót terhelik, majd - érvényes jótállás esetén - a Fogyasztóhoz történő javított, cserélt
termék eljuttatásának
költsége a Szolgáltatót terheli. Érvénytelen, megalapozatlan jótállási igény (pl. a terméken
nem található hiba, a hiba
oka a termék Fogyasztó általi nem rendeltetésszerű használat, stb.) esetén a Fogyasztóhoz
történő visszajuttatás
költsége a Fogyasztót terheli.
7.3.1. A Szolgáltató által kötelezően vállalt jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes
tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.
A rendelet (tárgyi) hatálya
csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a
rendelet mellékletében
felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező
jótállás 1 év, melynek
kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy, ha az üzembe
helyezést a Szolgáltató
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka a teljesítés
után keletkezett. A Fogyasztónak a jótállási igénye érvényesítésekor bizonyítania kell a
vásárlás megtörténtét a
vásárlásról kapott, termék pontos megnevezését és típusát tartalmazó számlával és/ vagy
jótállási jeggyel.
7.3.2 A Szolgáltató által önkéntesen vállalt, szerződéses jótállás
A Szolgáltató kijelenti, hogy a tőle vásárolt egyedileg megrendelt gravírozott termékeire 1 év
önkéntes jótállást
vállal, - kivéve a láncokra, a láncot, ill. láncszemet tartalmazó termékek lánc részének
szakadására, a láncszemek
szétnyílására - amennyiben a termék használója betartja a termékhez mellékelt és/ vagy emailben megküldött
ápolási, használati útmutatót. Az önkéntesen vállalt jótállás kezdő időpontja a termék a
Fogyasztónak történő
átadásának a napja.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a tőle vásárolt és általa gravírozott termékek gravírozás
tartósságára 5 év önkéntes jótállást vállal, amennyiben a termék használója betartja a
termékhez mellékelt és/ vagy emailben
megküldött ápolási, használati útmutatót.
A Fogyasztó a jótállási jogát a mellékelt papírszámla megléte esetén érvényesítheti. A
Fogyasztónak a jótállási igénye érvényesítésekor bizonyítania kell a vásárlás megtörténtét és a
jótállásra való
jogosultságát a vásárlásról kapott, termék pontos megnevezését és típusát tartalmazó
számlával.
A Fogyasztó azokban az esetekben élhet a gravírozás tartósságára vonatkozó jótállással, ha 60
cm távolságból, jól
megvilágított körülmények között nézve:
- a gravírozott teljes felület legalább 20%- áról teljesen eltűnt, láthatatlanná vált a gravírozás,
és/ vagy
- a gravírozott szövegből legalább 2 betű teljesen eltűnt, láthatatlanná vált, és/ vagy
- a gravírozott kép a kezdeti állapothoz képest legalább 70%- ban elhalványult és nem,
vagy csak nagyon nehezen kivehető.
A Szolgáltató nem fogadja el a gravírozás tartósságára, láthatóságára vonatkozó azon jótállási
igényeket, amelyeknek
oka külső mechanikai behatás (pl. súrlódás, karcosodás), bevonatos termékeknél a bevonat
lekopása, oxidáció,
szennyeződés.
A Szolgáltató által önkéntesen vállalt, szerződéses jótállás részleges. Amennyiben a hiba a
termék értékcsökkenése
nélkül, vagy csekély értékcsökkenés mellett javítható, a Szolgáltató az önkéntes jótállás
keretén belül vállalja a

termék javítását.
Abban az esetben, ha a termék javíthatatlan, ill. a javításhoz a Szolgáltató nem rendelkezik a
megfelelő eszközökkel,
vagy a javítás csak jelentős értékcsökkenés mellett kivitelezhető, a szolgáltató vállalja a
termék cseréjét.
Amennyiben a Szolgáltató már nem rendelkezik a termékkel (pl. kifutott termék, tartós
készlethiány), a Fogyasztó a
Szolgáltatónál levásárolhatja annak vásárláskor kifizetett értékét ugyanolyan kategóriájú
termékre. A levásárláshoz a
Fogyasztónak szükséges bizonyítani - számlával vagy annak másolatával - a termék
vásárláskori értékét. A
Fogyasztónak lehetősége van azonos kategórián belül alacsonyabb és magasabb értékű
termékre történő cserét
kérnie a Szolgáltatótól, de a magasabb értékű termékre cserélés esetén a különbözet értékét
meg kell fizetnie, míg
alacsonyabb értékű termékre cserélés esetén a különbözet értéke nem jár vissza.
Az Önkéntes, szerződéses jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
7.3.3 Gyártó által vállalt önkéntes jótállás
Amennyiben a megvásárolt termékre a gyártó önkéntesen külön jótállást vállalt, az ezt igazoló
jótállási jegyet a
Szolgáltató a termékkel együtt a Fogyasztónak átadja. Abban az esetben, ha a Fogyasztó által
megvásárolt termékre a
Szolgáltató önkéntesen jótállást nem vállalt és arra jogszabály sem kötelezi, a Fogyasztó a
gyártói jótállást közvetlenül
a gyártónál - esetleg a forgalmazónál - tudja érvényesíteni, a jótállási jegyen megadottak
szerint.
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
Telefonszám: +36-70/6994566
E- mail cím: info@alexadekor.hu
A kellékszavatossági és nem gyártói jótállási igényeit a Fogyasztó küldemény útján (pl. futár,
posta) vagy előre
egyeztetett időpontban személyesen, ill. meghatalmazott útján az alábbi elérhetőségeken
érvényesítheti:
Név: Hegedűs Ferenc
Levelezési cím: 6724 Szeged Rókusi krt. 66
A kellékszavatossági és nem gyártói jótállási igényeit a Fogyasztó személyesen, ill.
meghatalmazott útján hétfőtől
péntekig (nemzeti ünnepek kivételével), 11 és 17 óra között érvényesítheti.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Név: Alexa Dekor
Levelezési cím: 6724 Szeged Rókusi krt 66 1/3
Telefonszám: +36706994566
E-mail cím: info@alexadekor.hu
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak
átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben
egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell
tüntetni),
Bírósági eljárás kezdeményezése,
Stb...

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra
érvényes.

9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.02.05

