Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési feltételek
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Gondos Imre Egyéni vállalkozó
(székhely: 3796 Borsodszirák Petőfi Sándor út 25., adószám: 64826541-2-25, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett
www.trendiajandekok.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Webáruházunk működésével, megrendelési vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a kapcsolat
menüpontban megtalálható elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Üzemeltetői adatok:
Üzemeltető: Gondos Imre
Cégforma: egyéni vállalkozó
Székhely: 3796 Borsodszirák Petőfi Sándor út 25.
Telephely: 3780 Edelény, Hősök tere 3.
Adószám: 64826541-2-25
Nyilvántartási szám: 11920694
Kibocsájtó okmányiroda: Edelényi Okmányiroda
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-57492090
Telefon: +36-30/9650-334
E-mail: gondosimre@freemail.hu
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
Gondos Imre E.V. egyedi, fényképes ajándéktárgyak készítésével és forgalmazásával foglalkozik. Webáruházunkban és üzletünkben
egyedi, fényképes ajándéktárgyakat készítünk és forgalmazunk.
A webáruházunkban megjelenített termékek megrendelésére üzletünkben személyesen (3780 Edelény, Hősök tere 3.) és on-line
módon is lehetősége van.
Termékeink házhozszállítással (DPD Hungaria, Magyar Posta Logisztika, GLS Futárszolgálat), illetve személyes átvétellel üzletünkben
(3780 Edelény, Hősök tere 3.) is megrendelhetőek.
A kosárba került termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák az áfát (27%), tartalmazzák a csomagolási költséget,
viszont nem tartalmazzák a szállítási díjat. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a
Vásárlási feltételek között is megtalálható.
Rendelési információk:
Webáruházunkban csak regisztráció után lehetséges vásárolni, a rendelés során bekérjük a számlázási adatokat, viszont azokat csak
az adott rendelés kiszolgálásához használjuk fel. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 – 16 óráig történik. A
megrendelések beérkezését követően, amennyiben a termék raktárkészleten található a második munkanapon a termék üzletünkben
személyesen átvehető. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot
a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vásárlót az új adatokról. A vásárló ezt
követően megerősítheti vagy törölheti a megrendelést.
Rendelés menete
1. A kiválasztás után a megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba
2. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombbal
törölheti a kosár tartalmát.
3. Szállítási/fizetési feltételek kiválasztása.
4. Megrendelés
5. Szállítási / Számlázási adatok megadása. Kérjük, pontosan adja meg elérhetőségeit a vásárlás zavartalan lebonyolítása érdekében.
6. Az adatok megadását követően a " Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizze a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: egyedi elképzelések, saját ötletek) Fontos,
ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.
7. A megrendelés elküldését követően Ön a megadott e-mail címére egy visszajelzés e-mailt fog kapni.
8. A beérkezett megrendelését e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat, a szállítási költséget.
Minden termék nyomat esetében látványtervet készítünk, melyet szintén erre az e-mail címre juttatunk vissza. A látványterv
elfogadása és az Ön visszajelzése után kezdjük el a termék legyártását.

Fizetési módok
Személyes fizetés
Miután e-mailben megkapta az értesítést, hogy termékei elkészültek, a boltunkban (3780, Edelény Hősök tere 3.), személyesen tudja
készpénzzel kiegyenlíteni számláját.
Banki átutalás
A webshopban leadott rendelés végösszegét a megrendelőlapon is megtalálható bankszámlaszámra való átutalással, a saját
bankszámlájáról, telefonon, interneten keresztül, vagy pedig személyesen a bankfiókjából tudja teljesíteni.
Bankszámlaszám: Gondos Imre E.V. 11600006-00000000-57492090 (Erste Bank Hungary)
Utánvéttel
Amennyiben a futárszolgálattal történő szállítást választotta, úgy az összeget a csomag kézhezvételekor a futárnál kell kiegyenlíteni.
A házhoz szállítást a DPD futárszolgálat végzi. A csomagok utánvételes küldés formájában kerülnek kézbesítésre, ahol a megrendelt
terméket átvételkor, a futárnak kell kifizetni, amely súlytól és mérettől függően 1290 - 1490 Ft. A fizetendő végösszeg a megrendelés
összesítője, és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, azaz az ajándéktárgy és a szállítás költségét is. Amennyiben a

futárszolgálat munkatársa nem találja a megrendelőt a szállítási címen munkanapokon (8 - 17 óra között), a következő munkanapon
ismét megpróbálja a kézbesítést. A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza, amely magában foglalja a szállítási költséget
is. Futárszolgálati kézbesítés esetén kérjük, szíveskedjen a csomagot a futár előtt megvizsgálni. A terméken észlelt esetleges sérülés
esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban
elfogadni!
Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt
termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a
fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem
rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:
Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan
romló élelmiszerek esetén.
Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
1. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
1. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg
a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék
kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
2. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. §
szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés
napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének
napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől
az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés
napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt
elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül
visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót
ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
1. a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a
fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
2. b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem
irányítható ingadozásától függ;
3. c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
4. d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a
fogyasztó felbontotta;
5. e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
6. f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig
a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött
csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a
nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a
termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.
Szerzői jogok védelme, felelősség meghatározása
A feltöltött képekért minden felelősség a megrendelőt terhel, ezért megrendeléskor, illetve a kép feltöltésekor tudomásul veszi,
továbbá kijelenti azt, hogy azokat szerzői jog nem védi, személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak, ezáltal nem
sértik harmadik fél jogait. Gondos Imre E.V., illetve a www.trendiajandekok.hu webáruház a megrendelő által feltöltött képeket
szerzői jogi szempontból nem ellenőrzi.
Gondos Imre E.V., illetve a www.trendiajandekok.hu webáruház semmilyen felelősséggel nem tartoznak a feltöltött képek
használatából eredő jogviták során, ezért ügyfeleinknek felhasználóként teljes felelősséget kell vállalnia a feltöltött képekért és a
használat során esetlegesen felmerülő jogi következményekért. A felhasználó köteles mentesíteni Gondos Imre E.V., illetve a
www.trendiajandekok.hu webáruház at a fentebb említett jogsérelmekből származó összes követelés alól.

Adatkezelés
Az webáruház használata során a vállalkozásunk részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem
adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés
kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. Ezen adatokat a
webáruház tulajdonosa kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat Gondos Imre E.V., illetve a www.trendiajandekok.hu webáruház csak a megrendelés
teljesítéséhez használja fel.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Gondos Imre E.V., illetve a
www.trendiajandekok.hu webáruház bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetőség a megadott elérhetőségek bármelyikén kérhető.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja
www.trendiajandekok.hu webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
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A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén ügyfélszolgálatunk
készséggel áll rendelkezésükre.
Edelény, 2017. március 17.

