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ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

1. Általános információk

A webáruházban forgalmazott termékekre megrendeléseket a termék kosárba helyezésével
fogadunk el, vagy írásban (e-mailen) történő megrendeléssel az Általános Szerződési
Feltételeket (ÁSZF) elfogadva. A telefonon érkező megrendeléseket írásban (e-mailen) is meg
kell erősíteni. A termékekről részletes információt azok képére vagy nevére kattintva kaphat.
A termék adatlapokon található információk esetleges pontatlanságáért felelősséget nem
vállalunk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megjelenített adatok pontosak
legyenek, és a Vevő részére megfelelő tájékoztatást nyújtsanak.
A megrendelés teljesítésének feltétele az Alfa Navigátor Kft. (továbbiakban, mint Eladó)
részéről, hogy a megrendelő (továbbiakban, mint Vevő) az Általános Szerződési Feltételekben
írtakat magára nézve kötelezően elfogadja. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy
jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül
módosítsa, amennyiben ezeket publikusan, az oldal látogatói számára elérhetően közzéteszi az
oldalon.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.rattandream.hu oldalon történő megrendelését követően,
miután az Eladó visszaigazolta a rendelést, a megrendelt termékre közte és az Eladó között
adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. Az áruház által a rendelésről automatikusan küldött
visszaigazoló e-mail nem minősül visszaigazolásnak, csak a Vevő számára nyújt információt
arról, hogy az Eladó értesült a Vevő megrendelési szándékáról. Tényleges visszaigazolást az
Eladó ezt követően a megrendelés adatainak feldolgozása után küld a Vevő részére.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy bármely terméke árát, paramétereit külön figyelmeztetés
nélkül megváltoztassa, vagy az áruházban lévő bármely termék forgalmazását ideiglenesen
vagy végleg megszüntesse. A termékek árának, paramétereinek változtatásai a már megrendelt
és az Eladó által visszaigazolt termékekre nem vonatkoznak.
Az Eladó a megrendeléskor tudomására jutott személyes adatokat a 2011. évi CXII. az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben leírtaknak
megfelelően kezeli, harmadik félnek nem adja át, nyilvánosságra nem hozza. A hivatkozott
törvény az alábbi linken tekinthető meg:
net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi

Adatvédelmi Nyilatkozat
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A regisztráció során az Eladó a következő a Vevő által megadott, a Vevő azonosításához illetve
a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat rögzíti:
Magánszemély esetén:
Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Elérhetőségi telefonszám
Számlázási cím
Szállítási cím (amennyiben különbözik a számlázási lakcímtől)
A megrendelések kiszállítása érdekében Eladó a következő adatokat bocsátja a Szállító
rendelkezésére:
Vevő neve
A teljes szállítási cím
A megrendelt termék neve
A megrendelt termék vételára szállítási díjjal együtt
Vevő telefonszáma és egyéb elérhetősége
A Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, az ÁSZF-ben
foglaltaknak megfelelően kezeli.
A megrendelés törlése, visszavonása esetén Eladó a rögzített adatokat törli.

2. Szállítási feltételek

Szállítási módok
Az áruházban vásárolt termékek átvételére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
személyesen – előre egyeztetett időpontban - cégünk bérelt raktárában (1214 Budapest, II.
Rákóczi Ferenc út 195-197. Cargostar Kft. telephelye H-P: 08-17)

kiszállítással az ország egész területén
A szállításra vonatkozó díjak a Szállítás menüpontban olvashatóak.
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Szállítási határidők
A terméklapok minden esetben tartalmazzák az adott termék elérhetőségét.
A raktárkészleten lévő termékeket a megrendeléstől/visszaigazolástól számítva 3-7
munkanapon belül eljuttatjuk a Vevő által megadott szállítási címre.
A nagyméretű bútorokra való tekintettel egyedi szállítást alkalmazunk, amelynek időpontját
minden esetben a Vevővel előre egyeztetjük.

3. Az Eladó elállásának joga

Amennyiben az Eladó 8 munkanapon belül áruhiány vagy a választott termék megszűnése
miatt nem tudja várható szállítási határidővel visszaigazolni a Vevő felé a megrendelését és
szállítani a rendelt terméket, úgy a megrendelés teljesítésétől elállhat.
Amennyiben az Eladó nem tudja a megrendelt terméket szállítani, helyettesítő terméket ajánl,
ami ár/érték arányában, főbb paramétereikben megegyezik az eredetileg megrendelt termékkel.
A Vevőt az eredetileg választott termék megrendelése nem kötelezi az Eladó által ajánlott
termék megvételére, illetve az Eladó ez esetben nem kötelezhető az eredeti megrendelés
teljesítésére.
Az Eladó összes ajánlata a készlet erejéig érvényes, és minden esetben függ az aktuális
beszerzési lehetőségektől is.
Az Eladó a vásárlást visszaigazoló automatikus e-mail-t követő, szállítási idővel megjelölt,
konkrét szállítási adatokat tartalmazó e-mail kiküldésével tekinti a szállítási szerződést a
részéről elfogadottnak.
Az Eladó nem felelős kommunikáció technikai, vis major folytán adódó problémákért.
Ezek lehetnek:
webáruház hibás működése miatti rendelés meghiúsulás
Internetes kapcsolati hiba miatt nem érhető el az áruház
a Vevő által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó költségeit az Eladó
kiszámlázhatja a Vevő felé) és emiatt a kiszállítás nem lehetséges
Az Eladó az áruházban szereplő termékek árait bármikor és szabadon megváltoztathatja. Ezek
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az árak az áruházban történő megjelenítés időpontjától lépnek életbe. Az Eladó fenntartja a
jogot arra, hogy az áruházban megjelenített ártól eltérő, a Vevővel kölcsönösen elfogadott áron
értékesítse a termékeit. Az Eladó a Vevőnek, szállítási határidő feltüntetésével, és pontos
információkkal küldött levélben megadott áron értékesíti a terméket.

4. A Vevő elállásának joga

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 14 napon belül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a
naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.
A Vevő elállási jogát írásbeli nyilatkozat eljuttatásával gyakorolhatja az Eladó felé. Ha a Vevő
eláll az Eladóval kötött szerződéstől, akkor a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költségeket.
A Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a
Vevőnek.
Amennyiben a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg számára
átadott tételt, vagy a terméket sérülten küldi vissza, az Eladó a hiányzó vagy sérült tételekért
díjat számít fel a Vevőnek. Ennek mértéke egyedi elbírálás alapján a hiányzó vagy sérült
részek, illetve a termék állapotának megfelelően kerül megállapításra.
Az Eladó a Vevő elállása esetén fenntartja a jogot arra, amennyiben a visszaszállított eszközön
olyan amortizációs jelek, külsérelmi nyomok, karcolás, törés található és/vagy a termék
működésképtelen (nem rendeltetésszerű használat következményeképpen), hogy a Vevő
vásárlástól való elállását elutasítsa.
Általános esetben, ha a Vevő el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999.
kormányrendeletben rögzítettek szerint teheti meg.

Jogi személy vevőt az elállási jog nem illeti meg.

5. Kiegészítő rendelkezések
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A megrendelt termékek minden esetben értékbiztosítással kerülnek kiszállításra (ez egyaránt
érdeke az Eladónak és a Vevőnek is). Ennek díja a kiszállított termék árától függ.
A Vevő a megrendeléskor választja ki a termék átvételének, ill. a kifizetésének módját, amitől a
Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el.
Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul a termék átadása, vagy a Vevő a kiszállított termék
vételárát nem tudja megfizetni, úgy a termék visszaszállításra kerül az Eladó telephelyére. Ez
esetben az Eladó, a visszaszállítás költségét is – amely megegyezik a szállítás költségével –
kiszámlázza a Vevő felé.

6. Fizetési lehetőségek

A Vevő a megrendelt termékeket a következőféleképpen fizetheti ki:

Előre utalás

PayPal
Készpénz – az áru személyes átvételkor
Utánvét – kiszállítás esetén (az árut készpénzben kell kifizetni átvételkor)
Banki előreutalásnál a vásárlásról szóló számlához tartozó díjbekérőt vagy számlamásolatot az
Eladó e-mailben elküldi a Vevőnek. Az utalás teljesítésétől számított 2 munkanapon belül a
termékek feladásra kerülnek a Vevő által megadott szállítási címre.

PayPal fizetés esetén a PayPal rendszerének utasításait követve történik a fizetés. A fizetésről
az Eladó azonnal értesül, és gondoskodik a megrendelt termék kiszállításáról.

7.Vegyes rendelkezések:
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és
hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés
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nélkül is irányadóak.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a rattandream.hu webáruházat, illetve a jelen Vásárlási
Feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosítsa, visszavonja, megszüntesse.

8. A webáruház tulajdonosának adatai:
Cég neve: Alfa Navigátor Kft

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Cégjegyzékszám: 01-09-965015

Adószám: 11737265-2-41

ÁSZF

1. Általános információk
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A modernlakas.hu webáruházban forgalmazott termékekre megrendeléseket a termék kosárba helyezé
A termék adatlapokon található információk esetleges pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, de

A megrendelés teljesítésének feltétele az Alfa Navigátor Kft. (továbbiakban, mint Eladó) részéről, hogy

A Vevő tudomásul veszi, hogy a modernlakas.hu oldalon történő megrendelését követően, miután az E

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy bármely terméke árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül m
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az információs
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Adatvédelmi Nyilatkozat
A regisztráció során az Eladó a következő a Vevő által megadott, a Vevő azonosításához illetve a meg
Magánszemély esetén:
Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Elérhetőségi telefonszám
Számlázási cím
Szállítási cím (amennyiben különbözik a számlázási lakcímtől)

A megrendelések kiszállítása érdekében Eladó a következő adatokat bocsátja a Szállító rendelkezésére
Vevő neve
A teljes szállítási cím
A megrendelt termék neve
A megrendelt termék vételára szállítási díjjal együtt
Vevő telefonszáma és egyéb elérhetősége
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A Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, az ÁSZF-ben foglaltaknak megfe
A megrendelés törlése, visszavonása esetén Eladó a rögzített adatokat törli.

2. Szállítási feltételek

Szállítási módok

Az áruházban vásárolt termékek átvételére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

-

személyesen – előre egyeztetett
időpontban - cégünk bérelt raktárában (1214 Budapest, II. Rá
kiszállítással az ország egész
területén
postai utánvéttel az ország
egész területén

A szállításra vonatkozó díjak a Vevőszolgálat menüpontban olvashatóak.

Szállítási határidők

A terméklapok minden esetben tartalmazzák az adott termékre vonatkozó szállítási határidőt.

A raktárkészleten lévő, postai úton szállítható termékeket a megrendeléstől számítva 2-3 munkanapon
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A postai úton nem szállítható, nagyméretű bútorokra egyedi szállítás vonatkozik, amelynek időpontját m

3. Az Eladó elállásának joga

Amennyiben az Eladó 8 munkanapon belül áruhiány vagy a választott termék megszűnése miatt nem t

Amennyiben az Eladó nem tudja a megrendelt terméket szállítani, helyettesítő terméket ajánl, ami ár/ér

Az Eladó összes ajánlata a készlet erejéig érvényes, és minden esetben függ az aktuális beszerzési leh

Az Eladó a vásárlást visszaigazoló automatikus e-mail-t követő, szállítási idővel megjelölt, konkrét szál

Az Eladó nem felelős kommunikáció technikai, vis major folytán adódó problémákért.

Ezek lehetnek:

-

webáruház hibás működése miatti
rendelés meghiúsulás
Internetes kapcsolati hiba miatt
nem érhető el az áruház
a Vevő által megadott
elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó költségeit az Eladó kiszámláz
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Az Eladó az áruházban szereplő termékek árait bármikor és szabadon megváltoztathatja. Ezek az árak

4. A Vevő elállásának joga

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a na

A Vevő elállási jogát írásbeli nyilatkozat eljuttatásával gyakorolhatja az Eladó felé. Ha a Vevő eláll az E

A Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

Amennyiben a Vevő a visszaküldött
a terméket sérülten
termékhez
küldi
nem
vissza,
mellékel
az Eladó
minden,
a hiányzó
eredetileg
vagy
számára
sérült tételekért
átadott tételt,
díjat

Az Eladó a Vevő elállása esetén fenntartja a jogot arra, amennyiben a visszaszállított eszközön olyan a

Általános esetben, ha a Vevő el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999. kormányrendeletben rögzíte

5. Kiegészítő rendelkezések

A megrendelt termékek minden esetben értékbiztosítással kerülnek kiszállításra (ez egyaránt érdeke a
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A Vevő a megrendeléskor választja ki a termék átvételének, ill. a kifizetésének módját, amitől a Vevő c

Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul a termék átadása, vagy a Vevő a kiszállított termék vételárát

6. Fizetési lehetőségek

A Vevő a megrendelt termékeket a következőféleképpen fizetheti ki:

-

Előre utalással
Készpénzben – az áru személyes
átvételkor
Utánvéttel – kiszállítás esetén
(az árut készpénzben fizeti ki kézbesítéskor)

Banki előreutalásnál a vásárlásról szóló számlához tartozó díjbekérőt az Eladó e-mailben elküldi a Vev

7.Vegyes rendelkezések:
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági elő
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a modernlakas.hu webáruházat, illetve a jelen Vásárlási Feltételeket r
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