2. A Honlap használata, rendelés

A Honlapon történõ megrendelés feltétele Vevõ érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail
címmel és jelszóval történõ bejelentkezés. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra
nézve jogilag kötelezõ érvényû ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló,
nem kötelezõ érvényû internetes katalógust. Az ebben szereplõ információk, paraméterek, képek,
árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegûek, Eladó az esetleges hibákért felelõsséget nem
vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

A katalógusban megtekinthetõk felsorolásszerû terméklisták, az ebben szereplõ termékek nevére
vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges
tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendõ bruttó ár
az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi
adó és az árut terhelõ más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett
szereplõ összegben kifejezve.

Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár felett. Vevõ a
megrendelni kívánt termékeket a "Kosárba" ikonnal helyezi a virtuális bevásárlókosárba
(továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenõrizhetõ, tartalma módosítható.
Adatbeviteli hibák javításának lehetõsége:
Megrendelés esetén Vevõ megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a
honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. Az adatbeviteli hibák javítására a
"Megrendelés elküldése" gomb megnyomása elõtt van lehetõsége. Amennyiben Vevõ megrendelés
után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti.
Visszaigazolás:
A "Megrendelés elküldése" ikonra kattintva Vevõ megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy
azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésrõl. Eladó a rendelést e-mailben, vagy telefonon
jelenti készre Vevõnek.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétõl elálljon, ha a megrendelt termék nem
hozzáférhetõ, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben
haladéktalanul értesíti Vevõt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket
haladéktalanul visszatéríti Vevõnek. Eladó a teljesítéstõl való elállás miatt kártérítésre nem
kötelezhetõ. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevõ kérhet résszállítást a
rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult elõleget kérni Vevõtõl azon termékekre, amelyeket
kifejezetten Vevõ rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

3. Elállás joga

Az 2014. június 13-tól életbe lépett 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerinti távértékesítési
rendszer keretében fogyasztó részére történõ értékesítésre Vevõt elállási jog illeti meg az alábbiak
szerint: Vevõ a szerzõdéstõl az áru átvételétõl számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül
elállhat. Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevõ
nyilatkozatát a határidõ lejárta elõtt elküldi. A terméket Vevõ köteles haladéktalanul és hiánytalanul
Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevõt terheli. A haladéktalan és hiánytalan
visszajuttatás kapcsán vevõ vállalja, hogy legkésõbb az elállási nyilatkozat megtételét követõ
tizennegyedik munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék
visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. Eladó köteles Vevõ által
megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de Eladó jogosult Vevõ
által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
terméket, vagy Vevõ nem igazolta hitelt érdemlõen, hogy azt visszaküldte. Eladó a visszatérítendõ
összegbõl jogosult a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõ károk és a nem megfelelõ
kezelésbõl adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelõ összeget kártérítésként visszatartani.

Vevõ nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött,
illetve amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy amely
természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következõ termékek esetében: CD-k,
DVD-k, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását
megbontották, illetve húrok, pengetõk, dobverõk, cintányérok, karbantartó eszközök amelyek
használatbavétele megtörtént. Továbbá Vevõ nem élhet az elállás jogával, amennyiben nem
minõsül fogyasztónak. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül esõ célból
szerzõdést kötõ természetes személy - Ptk. 685.§ d) pont).

