Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fittbaba.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap)
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.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.14.

2. A Szolgáltató
Név: Vital-Disco Bt.
Székhely: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 20/a.
Levelezési cím: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 20/a.
Üzlethelyiség címe: Előzetesen telefonon egyeztetett helyszínen Szekszárdon, Pakson
Képviselő neve: Kárpáti Viktor
Cégjegyzékszám: 17-06-005218
Bejegyző Bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 21110575-1-17
Közösségi adószám:
Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
Számlaszám: 10404601-50526683-68701005
IBAN: HU27 1040 4601 5052 6683 6870 1005
E-mail cím: fittbaba@email.com
Telefonszám: +36-30/480-4545
Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
Tárhely szolgáltató elérhetősége: unas@unas.hu, tel.:+36-99/505-376 (H-CS 9-15h)

3. A honlapon folytatott tevékenység
Az áruházban megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak. A termékek
mellet feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat. Csomagolási díjat nem számítunk fel.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján
megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
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.
Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy
megszüntethetjük. Felhívjuk a honlap látogatóinak figyelmét arra, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát és
hibamentességét csak annyiban tudjuk garantálni, amennyire számunkra is azt a weboldal motorját biztosító szolgáltató cég
garantálja.
A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy
félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget
kifejezetten kizárjuk.

4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, logó, stb...) szerzői jogvédelem alá esik (a Vital-Disco Bt. tulajdonát
képezi), így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! Amennyiben weblapunk vagy a hírlevelek tartalmát a honlap
üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában,
nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként
napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi százezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Az átvétellel
a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

5. A honlapon történő vásárlás
5.1. Megrendelés folyamata
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 külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket,
amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a
honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

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 vagy képére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
Termékeinket akár 3-4 nap alatt megkaphatja, de egyes termékeinknél a külföldi beszállítás miatt ez 2-3 hetet, hazai
gyártású termékeknél pedig 3-4 hetet is igénybe vesz. Mindkét esetben írásban tájékozatjuk a Vásárlót a szállítás várható
idejéről. Kérjük, ebben az esetben érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén.
A webáruházunkban megjelenített termék árak érvényes bruttó fogyasztói árak. Amennyiben a gondos kezelés ellenére,
technikai okok miatt hibás ár szerepel valamely termék mellett, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron
szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mailben, vagy telefonon megkeresi a Felhasználót, és felajánlja a helyes áron történő
szállítást. Ennek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától, az ebből eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz
hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
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. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként
lehetőség van belépésre, regisztrációra.
A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után
azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha
sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok
módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.
Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét,
akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.
A regisztráció 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 emailben 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. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az email címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Ha a kosár
oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek
legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. 30.000Ft feletti vásárlás esetén
utánvételi fizetési lehetőség nincs. 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,
ezzel a jelen Általános Szerződési Feltételek, és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadását is jelenti. Erről a honlapon, illetve
e-mailben kap megerősítést. 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.
Szolgáltató akkor fogadja el a megrendelést, ha Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználó (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és
amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, vagy értelmezhetetlen, úgy a felhasználót e célból telefonon vagy emailben megkereshesse, ha ez sikertelen, akkor a megrendelést, illetve a teljesítést a sikeres egyeztetésig felfüggessze.
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.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha a Felhasználó által megadott címen a Felhasználó nem érhető el - semminemű
felelősség nem terheli.A Szolgáltató a Felhasználó számára a megrendelés során, illetve a visszaigazoló e-mailben minden esetben
lehetőséget biztosítaz adatok leellenőrzésére. A megrendelőlap a Felhasználó ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag nem
küldhető el a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől,
továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettől fogad el.
Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.
A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó email címére történő
megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.
A megrendelést a Felhasználó a bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja.
A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését,
mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a
Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt, illetve az ÁSZF-et, az Adatvédelmi Tájékoztatót és egy elállási nyilatkozat mintát.
A Kosár elmenthető későbbi vásárláshoz egy gomb segítségével.

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 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 kereskedő és a vásárló között létrejött

elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem
hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk
figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

5.5. Számla
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet a csomaggal együtt, annak részeként küld meg a vevő részére. Dropshipping esetén
a számlát a Vital-Disco Bt. levélpostai küldeményként bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.
Úgynevezett dropshipping értékesítési forma esetén a Vital-Disco Bt. elkészíti és levélpostai küldeményként el is küldi a számlát a
vevő részére, a megrendelést viszont továbbítja a nagykereskedő fele a szállítási információkkal együtt.
A nagykereskedő a csomagot összeállítja és elküldi a végfelhasználó részére (anélkül, hogy magát a címiratokon szerepeltetné).
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.
Amennyiben a Felhasználó egy rendelésen belül több terméket rendel, és a Szolgáltató tájékozatása alapján ezek beszerzési ideje
eltérő, a Felhasználó kérheti e-mailben a már beszerzett termék/ek külön számlázását és szállítását is. Ez esetben két vagy több
szállításai díjjal kell a Felhasználónak számolnia, melyről a Szolgáltató szintén értesítést küld.

5.6. Fizetés
5.6.1. Bankkártyás fizetés
A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával is teljesítheti.
Az elfogadható bankkártya típusok: VISA és MASTERCARD
Amennyiben Ön kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyával rendelkezik (VISA Electron, Maestro)
kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.
A biztonságos, online fizetési rendszert a világ egyik vezető online fizetési szakértője, a BORGUN biztosítja a Fittbaba webáruház
részére.
A bankkártyával történő fizetési mód választása után a Vásárló (a fizetés időtartamára) átirányításra kerül a Borgun
biztonságos, erős, (128 bites) SSL kódolási technológiával védett honlapjára, így az Ön banki adatai sem a Vital-Disco
Bt. (Fittbaba webáruház) sem más, harmadik személy birtokába nem juthatnak.
A Szolgáltató csak a megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, a tranzakció során keletkezett egyéb banki,
illetve bankkártyaadatokkal nem rendelkezik.
A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem
vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából
történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget,
visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget
nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.
Amennyiben a Vásárló a megrendelt vett termék(ek) árától eltérő, azt meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az
esetben ezt írásban, vagy e-mailben a Szolgáltató felé jelezni kell. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a
tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a
követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a
tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vásárló az a megrendelt vett termék(ek) áránál
kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a
Vásárlót a különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a
követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a
Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

5.6.2. Előre utalás
Átutalással történő fizetés esetén, miután a visszaigazoló e-mailt megkapta, kérjük a következő számlára utalja át/fizesse be a
megrendelés végösszegét: K&H Bank, 10404601-50526683-68701005 (Vital-Disco Bt.). Az utaláskor közleményként mindenképpen
tüntesse fel a megrendelés számát is! Ez a megrendelést visszaigazoló e-mailben is szerepel. Amennyiben a visszaigazolást követő 8
munkanapon belül nem érkezik meg számlánkra a teljes összeg, a rendelését érvénytelennek tekintjük, és töröljük.
A számlát a termékekkel együtt fogjuk küldeni, kérjük ezt tartsa meg, hiszen a legtöbb termék esetében ez egyben a garancia
biztosítéka is.

5.6.3. Utánvét
DPD futárszolgálatnál bankkártyával vagy készpénzzel is fizethet. Utánvéttel a Pick Pack Pontban fizethet a csomag átvételekor,
készpénzzel vagy bankkártyával. MPL futárszolgálatnál készpénzzel.
30.000Ft feletti vásárlás esetén utánvételi fizetési lehetőség nincs.

5.6.4. Készpénzzel
DPD futárnál, Pick Pack Pontokon az átvétel helyén és MPL utánvétkor a vásárláskor fizethet készpénzzel.

5.7. Átvételi lehetőségek, szállítás
5.7.1.Személyes átvétel előre egyeztetett helyszínen Szekszárdon és Pakson
Telefonon előre egyeztetett helyszínen. Az átvétel munkanapokon hétfőtől-péntekig 9-12 és 16-18 között van lehetőség.
Szekszárdon, Pakson, a készleten lévő termékeinkre ingyenes, kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 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 vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
5.7.2.Saját futárral, házhozszállítással
Kizárólag Bátaszéken, Bonyhádon, Pakson, Tolnán, Szekszárdon.
Telefonon megbeszéljük Önnel a csomag átvételének időpontját.
A kiszállítás napján újra egyeztetünk Önnel, alkalmas-e az időpont, ez hétköznapokon hétfőtől péntekig 9-16 között történik.

Szállítási határidő: a termék beszerzésének napján telefonon vesszük fel a kapcsolatot a vásárlóval és aznapi vagy másnapi időpont
egyeztetést követően kiszállítjuk a csomagot, munkaidőben, hétfőtől-péntekig: 8-18 között.
A saját futárral való szállítás díja:
1.200 Ft.
30.000Ft felett 990Ft-ra csökken ennek az összege.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 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 vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
5.7.3. MPL futárszolgálat
AZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi
igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
A csomag feladásáról e-mailben küldünk tájékoztatást, ezt követően a csomag aktuális helyzetéről a Magyar Posta értesíti Önt. Az
MPL információt ad a küldemény feladásáról, kézbesítéséről, kézbesíthetetlenségi okáról vagy letétbe helyezéséről, legkésőbb az
esemény bekövetkezését követő munkanapon. A nyomkövetés szolgáltatás a http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes linken
érhető el.
A címzett a küldemény átvételének napján az átvételről elektronikus előrejelzést kap, SMS-ben vagy e-mailben az MPLtől.
A küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni az MPL a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet
nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Az
MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét
megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen
ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a 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, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
Szállítási határidő: az MPL vállalja, hogy a küldeményt legkésőbb az átvétel napját követő 1. / legfeljebb 2. munkanapon kézbesíti
illetve a kézbesítést megkísérli.
Szállítási díjak:
0-0,99 kg: 1.257 Ft
1-1,99 kg: 1.332 Ft
2-2,99kg: 1.425 Ft
3-4,99 kg: 1.632 Ft
5-9,99 kg:1.796 Ft
10-20 kg:2.271 Ft
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 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 vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
5.7.4. MPL futárszolgálat utánvéttel
AZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi
igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
A csomag feladásáról e-mailben küldünk tájékoztatást, ezt követően a csomag aktuális helyzetéről a Magyar Posta értesíti Önt. Az
MPL információt ad a küldemény feladásáról, kézbesítéséről, kézbesíthetetlenségi okáról vagy letétbe helyezéséről, legkésőbb az
esemény bekövetkezését követő munkanapon. A nyomkövetés szolgáltatás a http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes linken
érhető el.
A címzett a küldemény átvételének napján az átvételről elektronikus előrejelzést kap, SMS-ben vagy e-mailben az MPL-től.
A küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni az MPL a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett
eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Az MPL egyeztet a második
kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A
második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet,
illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti.
Ezt a szolgáltatást max. 5 kg-os csomagsúlyig lehet választani.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a 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, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
Szállítási határidő: az MPL vállalja, hogy a küldeményt legkésőbb az átvétel napját követő 1. / legfeljebb 2. munkanapon kézbesíti
illetve a kézbesítést megkísérli.
A szolgáltatás díjai:
0-0,99 kg: 1.447 Ft
1-1,99 kg: 1.522 Ft
2-2,99kg: 1.615 Ft

3-4,99 kg: 1.822Ft
5-9,99 kg:1.996Ft
10-20 kg:2.471 Ft
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 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 vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
5.7.5.Pick Pack Pont szállítási mód
A Pick Pack Pont-ok a frekventált helyeken megtalálható Relay és Inmedio hírlapüzletek, Playersroom, Sportfactory,
valamint Playmax hálózat üzletei, amelyek ? megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban ?,
valamint a Co-op Star hálózat boltjai, illetve a MOL, OMV, Avanti és és Avia töltőállomások, melyek akár 00:00-24:00
órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedoknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Ráadásul
számos helyen nemcsak készpénzzel, hanem kényelmesen, bankkártyával is lehet fizetni. Az ilyen költséghatékony, személyes
áruátvételt biztosító Pick Pack Pont-ok már országszerte több száz helyen vannak jelen.
A Pick Pack Ponton a csomag keddtől-szombatig az adott üzlet nyitvatartási idejében vehető át.
A csomag feladásáról e-mailben küldünk tájékoztatást, ezt követően a csomag szállításáról a Pick Pack Pont munkatársai e-mailben
értesíti Önt. A PPP a csomagok bolti beérkezéséről email-es értesítést küld térítésmentesen a Címzett részére.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a 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, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
Szállítási határidő: Budapestre 3 munkanap, vidékre 4 munkanap.
Abban az esetben, ha a Vásárló a küldemény Pick Pack Pont Árushelyre való kiszállításától számított öt ( 5 ) napon belül
a küldemény átvétele céljából az Árushelyen nem jelenik meg, a Pick Pack Pont a csomag lejárata előtt 1 nappal értesíti a
Megrendelőt a csomagok további felhasználása végett.
Első alkalommal automatikusan meghosszabbításra kerül a csomag lejárati ideje, további 5 munkanappal
Második alkalommal - a lejárati idő előtt - ismét kiküldésre kerül az értesítés a vásárlók számára, ezt
Amennyiben a Vásárló ( címzett) a csomagot a hosszabbítás után sem veszi át, úgy a csomag visszáruzására kerül
sor.
A szolgáltatás díja:
0-2,99 kg: 1190 Ft
3-4,99 kg: 1190 Ft
5-20 kg: 1190 Ft
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 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 vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet 22. §, (5) pontja módosítása alapján
2014.04.09-dik napjától kezdődően alapvetően megváltoznak a csomagkiadás szabályai.
Az átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint ha a csomagot nem a címzett veszi át közölni kell az átvétel
jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott
meghatalmazást is szükséges kérnünk az átvételi pontjainkon.
A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betujelét és a számát, valamint ha a csomagot a címzett veszi át a ?
"Címzett?" megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át akkor az átvétel jogcímeként a ? "Helyettes átvevő" ? megnevezést
kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó
szabályoknak megfelelően történik meg. A meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni köteles.
A mai naptól ezek a technikai lépések kötelező jelleggel bevezetésre kerülnek a Pick Pack Pontokon, mely változás miatt a
csomagkiadás folyamata esetenként több időt vehet igénybe.
A változással kapcsolatos kérdéseikkel, forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken.
Telefon: 06-1-803-6303 E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 08:00 és 20:00 között érhető el.
Ügyeleti mobilszám: 06-30/619-3070 Hétfotol péntekig: 20:00-22:00 óra között, szombaton és vasárnap 10:00-12:00 óra között
érhető el.
5.7.6. Pick Pack Pont szállítás utánvéttel
A Pick Pack Pont-ok a frekventált helyeken megtalálható Relay és Inmedio hírlapüzletek, Playersroom, Sportfactory,
valamint Playmax hálózat üzletei, amelyek ? megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban ?,
valamint a Co-op Star hálózat boltjai, illetve a MOL, OMV, Avanti és és Avia töltőállomások, melyek akár 00:00-24:00
órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedoknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Ráadásul
számos helyen nemcsak készpénzzel, hanem kényelmesen, bankkártyával is lehet fizetni. Az ilyen költséghatékony, személyes
áruátvételt biztosító Pick Pack Pont-ok már országszerte több száz helyen vannak jelen.
A Pick Pack Ponton a csomag keddtől-szombatig az adott üzlet nyitvatartási idejében vehető át.
A csomag feladásáról e-mailben küldünk tájékoztatást, ezt követően a csomag szállításáról a Pick Pack Pont munkatársai e-mailben
értesíti Önt. A PPP a csomagok bolti beérkezéséről email-es értesítést küld térítésmentesen a Címzett részére.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a 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, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
Szállítási határidő: Budapestre 3 munkanap, vidékre 4 munkanap.
Abban az esetben, ha a Vásárló a küldemény Pick Pack Pont Árushelyre való kiszállításától számított öt ( 5 ) napon belül
a küldemény átvétele céljából az Árushelyen nem jelenik meg, a Pick Pack Pont a csomag lejárata előtt 1 nappal értesíti a
Megrendelőt a csomagok további felhasználása végett.
Első alkalommal automatikusan meghosszabbításra kerül a csomag lejárati ideje, további 5 munkanappal
Második alkalommal - a lejárati idő előtt - ismét kiküldésre kerül az értesítés a vásárlók számára, ezt
Amennyiben a Vásárló ( címzett) a csomagot a hosszabbítás után sem veszi át, úgy a csomag visszáruzására kerül
sor.
A szolgáltatás díja:
0-2,99 kg: 1490 Ft
3-9,99 kg: 1490 Ft
10-20 kg: 1590 Ft
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 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 vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet 22. §, (5) pontja módosítása alapján
2014.04.09-dik napjától kezdődően alapvetően megváltoznak a csomagkiadás szabályai.
Az átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint ha a csomagot nem a címzett veszi át közölni kell az átvétel
jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott
meghatalmazást is szükséges kérnünk az átvételi pontjainkon.
A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betujelét és a számát, valamint ha a csomagot a címzett veszi át a ?
"Címzett?" megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át akkor az átvétel jogcímeként a ? "Helyettes átvevő" ? megnevezést
kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó
szabályoknak megfelelően történik meg. A meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni köteles.
A mai naptól ezek a technikai lépések kötelező jelleggel bevezetésre kerülnek a Pick Pack Pontokon, mely változás miatt a
csomagkiadás folyamata esetenként több időt vehet igénybe.
A változással kapcsolatos kérdéseikkel, forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken.
Telefon: 06-1-803-6303 E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 08:00 és 20:00 között érhető el.
Ügyeleti mobilszám: 06-30/619-3070 Hétfotol péntekig: 20:00-22:00 óra között, szombaton és vasárnap 10:00-12:00 óra között
érhető el.
5.7.7. Ingyenes szállítás
30.000 Ft felett ingyenes szállítást biztosítunk ügyfeleink részére. A kedvezményt ki kell választani a rendelés leadásakor.
A csomagot Pick Pack Pontos csomagként adjuk fel, az arra vonatkozó információk fentebb láthatóak az 5.7.7 menüpontban.
5.7.8. Személyes átvétel Budapesten
Előre egyeztetve lehetőség van Budapesten, Pestszentlőrincen a csomag ingyenes átvételére. Ez az átvétel a Babahordozók
kategóriánkra érvényes. Az összeget ez esetben előreutalással vagy bankkártyás fizetéssel szükséges kiegyenlíteni.
5.7.9. Foxpost automata
Ingyenes szálllítás, kizárólag előre utalás esetén.

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 és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől a megrendelt áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon
belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti.
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 2. 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 a 6.1 pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben 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 2. 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
számítot t 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, 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
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a
teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14
napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a
Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő
felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci
ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási
vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy
a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

6.3 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:Vital-Disco Bt.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

jogomat/jogunkat

az

alábbi

termék/ek

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

7. Szavatosság
7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 45/2014.
(II.25.) Korm.rendelet 23.§(1), 24.§ (2) és 25.§ 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.
Használt termékek esetén ez a határidő egy hónap.
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 a termék hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása
szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó 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 Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak 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 Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. 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.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Vital-Disco Bt.
Levelezési cím: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 20/a.
Telefonszám: +36-30/480-4545
E-mail cím: fittbaba@email.com

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: Vital-Disco Bt.
Levelezési cím: 7030 Paks, Deák Ferenc utca 20/a.
Telefonszám: +36-30/480-4545
E-mail cím: fittbaba@email.com
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
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
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:
Tolna Megye Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Felügyelőségvezető: Foltin Gyula

Cím: 7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13.
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. A Fittbaba Webáruház képviselőjét a békéltető testületi eljéárásban
együttműködáési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Bírósági eljárás kezdeményezése
Online Vitarendezési Platform:
az online vitarendezési platform felhasználható a pénzügyi fogyasztói viták rendezéséhez.
http://ec.europa.eu/odr, magyar nyelven IDE kattintva érhető el.
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

9. Adatvédelem, 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
tab=privacy_policy

szabályzata

a

következő

címen

érhető

el:

http://www.fittbaba.hu/shop_help.php?

10. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:Vital-Disco Bt.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

jogomat/jogunkat

az

alábbi

termék/ek

