
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 

 

A termék kiválasztása 

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a 
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka 
esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba 
helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett 
termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük 
helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint 
módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. 

 

A rendelés elküldése 

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, 
és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. 
Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új 
vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. 

 

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-
mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz 
szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak 
be kell jelentkeznie. 

Kérjük az adatoknál mindig olyan telefonszámot és email címet adjon meg, amin keresztül szükség 
esetén kollégánk illetve a futár el tudja érni Önt, ellenkező esetben az ebből adódó 
kellemetlenségekért reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Megértését köszönjük. 

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (futárszolgálat utánvéttel 
vagy előreutalással). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez 
kattintson a „Megrendelés” gombra. 

 

Árak 

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett 
találnak. Az árak forintban kifejezett bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási 
költséget nem tartalmazzák. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés 
véglegesítése előtt, valamint a Szállítási Feltételek között is megtalálható. 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 vevőt 
az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség 
van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

 

Rendelések feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00-16.00 óráig történik. A megrendelés 
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a 
munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a 
megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a 
raktáron lévő termékek esetében 1-5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, 
úgy a beszerzési helyétől függően 21-28 munkanap. 



Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, 
vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

 

Visszaigazolás 

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását 
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható 
szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben 
található telefonszámok bármelyikét. 

  

Fizetési feltételek 

A fizetés történhet készpénzben (utánvétel) és banki előreutalással. 

Ha az utánvéttel történő fizetést választja, akkor a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru 
ellenértékét. 

Előreutalás esetén az alábbi bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét (csak értesítésünk 
után utaljon): 

2Ps Consulting Kft. 

OTP Bank 11711096-21354672 

  

Szállítás 

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. 

 

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 

A termék visszaküldése 

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi 
állapotában vesszük vissza. 

 

Tulajdonjogi kikötés 

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad 

 Megrendelés módosítása, törlése 

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést 

küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül 



az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési 

igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. 

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi 

kötöttségei megszűnnek. 

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése 

visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben 

és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének 

tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" 

menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének 

visszavonására. 

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor az alábbi e-

mail címre 

hello@fitsnack.hu  

Esetleges hibák, téves adatok 

A termékeknél található képek, leírások tájékoztató jellegűek, ezek tartalmáért felelősséget nem 

tudunk vállalni, elírás és tévedés jogát fenntartjuk. 

mailto:hello@fitsnack.hu

