
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

Személyes átvétel 

Budapesten, előre egyeztetett helyen és időpontban, ingyenesen. 

Házhoz szállítás díjszabása 

 Rendelési érték 0-15.000 Ft között a házhoz szállítás díja: 1500 Ft. 
 Rendelési érték 15 001-25.000 Ft között a házhoz szállítás díja: 1290 Ft. 
 Rendelési érték 25.001 Ft felett ingyenes. 
 Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés 

értékéhez hozzáadódik. 

Szállítási határidő 

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap. 
Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 21-28 munkanap. 

Házhoz szállítási információk 

A webáruházunk által kapott megrendeléseket a visszaigazoló e-mailben szereplő futárszolgálat 
futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9.00-18.00 óra között. 
Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt 
folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, 
valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését. 

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor 
ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás 
és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének 
előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.  

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 
esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken 
rendelkezésére állunk. 

Postai szállítással kapcsolatos információk 

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a 
kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. 
Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő 
határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell. 

Elállás joga 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása 
értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében 
alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül 
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású 
terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli 
nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az 
üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni 
a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának 
közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a 
fogyasztót terheli. 

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét 
követő 14 napon belül köteles az üzemeltető 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 eltérő. A szolgáltatónak 
a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket 
vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem 
kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy 
figyelembe vegye. 

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár 
megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik. 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag 
kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő 
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 előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő 
által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, 

 olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető 
sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál 


