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Általános tudnivalók, feltételek
 

Regisztráció
 

Az oldalak böngészéséhez nem szükséges regisztrálnia magát, de ha rendelést kíván leadni,
elõzõleg - egyszeri alkalommal - a regisztráció kitöltése szükséges. 
 

A regisztrációval a Vevõ egyidejûleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerzõdési
Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezõnek tekinti és elfogadja.
 

A Felek között elektronikus úton létrejött szerzõdés ráutaló magatartás formájában
jognyilatkozatnak minõsül. A szerzõdés dokumentumai a Vevõ vételi ajánlata (rendelés) és a
Szolgáltató visszaigazolása.
 

A hibás, vagy hiányos adatokkal való regisztrációt minden esetben érvénytelennek tekintjük.



 

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezés után
a "Adatmódosítás" menüpontban.
 

Árak
 

Oldalainkon található termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és csak a
csomagküldésben (online rendelés esetén) érvényesek.
 

Rendelés menete
 

A kiválasztott terméket a darabszámok beírása után a gombra kattintva teheti a kosárba. A
kosár gombra kattintás után a kiválasztott cikk bekerül "Az Ön kosara"-ba, ahol a +/- jel
segítségével módosítható bármikor a mennyiség. A részletes kosárban is lehetõség van
módosításra. A kosár tartalma az elküldés pillanatáig szerkeszthetõ. A rendelés a részletes
kosár menüpont alatt adható fel
 

Minimális rendelési érték: Nincs minimális rendelési érték.
 

Fontos!
 

Ha egymás után több rendelést ad le, de a szállítást egyszerre kérné, minden esetben jelezze
a korábbi rendelés(ek) számát is ! Minden beérkezõ érvényes rendelést külön kezelünk és
teljesítünk! Csak akkor tudjuk összevonni a rendeléseket, ha ezt a megjegyzés rovatban kérik
és jelzik, hogy melyik rendeléssel kívánják összevonni azt.
 

A szerzõdés hatálya
 

A szerzõdés a rendelés érvényesítésével, megerõsítésével léphet hatályba, ha hibamentesen
regisztrált a vásárló és a kiszállítással zárul le.
 

A szerzõdés semmisnek tekinthetõ akkor, ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy
a megjegyzés rovatban nem teljesíthetõ kérés van feltüntetve.
 

Szavatosság, Elállás
 

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság (Ptk 305-311. §). A hibás teljesítésért
teljes felelõséget vállalunk! A csomagoláskor kétszeresen ellenõrizzük a számlán szereplõ és
a csomagba kerülõ termékeket. A második ellenõrzéskor minden tételt külön újra számolunk
és a darabszámokat feltüntetjük a megrendelõlapokon. Az eladó szavatossági felelõsségére



a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A fokozott
mikrobiológiai érzékenységet igénylõ termékekre - bio és natúrkozmetikumok - reklamációt,
észrevételt az átvétel után 24 órán belül fogadunk el.
 

Az áru ellenértékét a termék postai úton történõ visszaküldése esetén legkésõbb a
megérkezést követõ 15 munkanapon belül visszautaljuk a vevõ által megadott
bankszámlaszámra, vagy postai úton adjuk fel. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan
csomagolású termék (eredeti számlával és/vagy okmányokkal) visszaszolgáltatása esetén
köteles a termékek ellenértékét a Vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti az áru
nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését. Figyelemmel a Szolgáltató
által a webáruházban kínált termékek jellegére, a Megrendelõ kifejezetten tudomásul veszi,
hogy egészségvédelmi és higiéniai okokból a termék(ek) átadást követõ felbontását
követõen elállási jogát nem gyakorolhatja a webáruházban mindenkor elérhetõ parfümök,
kozmetikai termékek- ideértve a bõrápolási termékeket is -, sminktermékek, fog-, illetve
szájápolási termékek vonatkozásában.
 

 A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termékek visszajuttatásának
költsége a vevõt terheli.
 

A vásárlástól való elállás joga
 

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.
 

Az elállási/felmondási határidõ 
 

- termék adásvételére irányuló szerzõdés esetében: ,,attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.";
 

- több termék szolgáltatásakor: ,,attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az
Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó termék átveszi.";
 

- több tételbõl vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: ,,amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt,
a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, attól a naptól számított
14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik
személy átveszi az elsõ terméket."
 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)
az alábbi címre: Baranyai Katalin, cím: 1105 Budapest, Harmat utca 15/c, telefonszám:



06/30833192 
 

Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
 

A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása
ellenében téríti vissza a Szolgáltató legkésõbb az elállást követõ tizennégy (14) napon belül. Elállás
esetén, ha a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõen sérült meg, a Szolgáltató
követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése
esetében, amely a megrendelõ személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelõ utasításai alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elõ vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a
felbontott áru. A megrendelõt terheli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerülõ költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vevõ által utánvéttel
visszaküldött csomagokat nem veszi át
 

Az elállás/felmondás joghatásai
 

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli.
 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.
 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási
nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ
betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket. A termék
visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 

Adatainak védelme
 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek
késõbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át.


