ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) Bodoróczki Ildikó egyéni vállalkozó által
üzemeltetett honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013.
évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerzõdési feltételeket. Kérjük, amennyiben
vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetõségeknek,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye
igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelezõ érvényûnek
tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel
szabályozott szerzõdés a Ptk. szerint távollevõk között létrejött szerzõdésnek minõsül.

Üzemeltetõi adatok:

Cégnév: Bodoróczki Ildikó egyéni vállalkozó
Székhely:4963 Kisszekeres Kossuth út 4
Adószám: 66901242-1-35
Ny.szám:40596681
Szerzõdés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetõség:bodoroczkiildiko@gmail.com
Telefonos elérhetõség:0670/607-4123, 0630/388-3993
NAIH azonosítója: NAIH-116982/2017

Rendelés

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
plus size felsõ
plus size ruha
plus size fehérnemû
plus size fürdõruha
plus size mellény/pulóver
cipõk
kiegészítõk

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

Rendelni lehet:

az internetes áruházon keresztül.
Telefonon: 0630-388-3993. Telefonos rendelését hétfõtõl péntekig 8.00-tól 16.00 óráig és
szombaton 9.00-tól 15.00 óráig fogadjuk

A Vásárló elfogadja Bodoróczki Ildikó egyéni vállalkozó ajánlatát. A megrendelés visszaigazolása 48
órán belül megtörténik.

Rendelési információk
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak alanyi adómentesek. Az ár a szállítási költséget nem
tartalmazza.
Amennyiben az üzemeltetõ hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tõle elvárható gondosság
ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltetõ nem köteles a
terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a
vásárló részére a valós áron történõ vásárlás lehetõségét. Amennyiben a vásárló ezzel a
lehetõséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerzõdéstõl való egyoldalú elállás joga.
Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek,
szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását,
árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00- tól történik 16.00 óráig. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelésre, de ha az a
munkaidõ lejárta után történik, csak az azt követõ munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.
Cégünk nem vállal felelõsséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetõinek a beszállító,
vagy rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Árak

Az árak Forintban vannak megadva és alanyi adómentesek.

Az Ügyfél a következõ lehetõségek közül választhat az internetes oldalon megjelölt ár
kifizetéséhez: banki befizetés vagy banki átutalás.
A fizetendõ végösszeg a megrendelés összesítõje és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza.

A megrendelt termék fizetésének módja
Banki elõre utalással történõ teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a
visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre
hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget
jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követõen kerül külföldrõl megrendelésre a kiválasztott
árú.Ennek a vásárlót terhelõ posta költsége nincs.

Az áru fizetendõ árához hozzá kell adni a kiszállítás költségeit :
1250 Ft banki befizetés vagy utalásos fizetés esetén. A szolgáltatást a Magyar Posta végzi
(házhozszállítás).

Regisztráció
A vevõ a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait
(nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) Bodoróczki Ildikó a szerzõdéses kapcsolat során,
annak teljesítése érdekében legkésõbb addig amíg vevõ a törlést nem kéri felhasználja és kezelje,
illetõleg azokat Bodoróczki Ildikó a nyilvántartásaiban tárolja. A vevõ továbbá a megrendelésével a
jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy Bodoróczki Ildikó a részére postai vagy
elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevõ jogosult jelen ÁSZF alapján
bármikor visszavonni elõbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének
korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának Bodoróczki Ildikó-nak történõ
eljuttatásával.

Az áruk kiszállítása

Az áruk kiszállítása a rendelés beérkezésétõl számított 17-21 munkanapon belül történik, kivéve, ha
a rendelés felvétele alatt más kiszállítási idõpontot adtunk meg.Az áruk kiszállítása a rendelések
beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig. Nagyszámú megrendelés beérkezése
esetén elõfordulhat, hogy egyes cikkeket külön szállíttatjuk ki egy késõbbi idõpontban, mely akár
3-4 hét is lehet a rendelés beérkezésétõl számítva.

Az áruk kiszállítása kizárólag Magyarország területére korlátozódik.

A kiszállítási költségeket csak egyszer számoljuk fel, még akkor is, ha a kiszállítás több részletben
történik. A megrendelések teljesítése hosszabb idõt is igénybe vehet a cégtõl független okok miatt.

Fenntartjuk a jogot az ajánlatban szereplõ áruk árának és a kiszállítási költségek megváltoztatására,
de eközben nem sértve meg azon személyek jogát, akik még a fentebb említett változások elõtt
elküldték a rendelésüket.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítõ elõtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzõkönyv felvételét és ne vegye át a
csomagot. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Elállás joga

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása
értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minõsülõ vásárló esetében
alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14 munkanapon belül
indoklás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású
terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetõvel egyértelmû írásbeli
nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az
üzemeltetõ az elállási nyilatkozat kézhezvételét követõen haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a
fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának
közlésétõl számított 14 napon belül az üzemeltetõnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a
fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét
követõ 14 napon belül köteles az üzemeltetõ a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket
visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot
választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérõ. A szolgáltatónak a
visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza
nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlõ igazolását a termék visszaküldésérõl nem kapta
meg. A két idõpont közötti eltérés esetén az üzemeltetõ a korábbi idõpontot kell, hogy figyelembe
vegye.

Üzemeltetõ követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár
megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerû használatából eredõ károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag cégünkhöz történõ beérkezését követõen, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag
kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges késõbbiekben történõ
félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy
hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól,
ingadozásoktól függ.
olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az õ által
szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelõen került elõállításra,
olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltetõ sürgõs

javítási, vagy karbantartási munkáknál

Online vitarendezési platform
Az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták
online rendezésérõl, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv alapján: A
vitarendezési platform címe: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Személyes adatok védelme

Az üzemeltetõ a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben
amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez
szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból.
(IP cím, látogatás idõtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltetõ kizárólag jogilag hitelesen indokolt,
és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k
engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát,
letilthatja a böngészõje beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a
felhasználó böngészõjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes
adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltetõ a megrendelés
teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott
megrendelésbõl készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre,
és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott idõszakra. A webáruház
böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat
az üzemeltetõ bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhetõ a megadott elérhetõségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

Panaszok intézése

Az üzemeltetõ a panaszról jegyzõkönyvet köteles felvenni,az üzemeltetõ adati között megjelölt
helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt
megõrizni. Az üzemeltetõ a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétõl számított 30 napon belül
megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltetõ elutasító
választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetõvel kötött szerzõdésébõl eredõ jogviták
elsõsorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság elõtt intézhetõk. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a
felek számára a bírósági út.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerzõdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V.
törvény), fogyasztói szerzõdéseknél a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 45/2014.
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Áruházunk mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ
esetleges további kérdések esetén az üzemeltetõ adatai között megadott elérhetõségeinken
rendelkezésére állunk.

