ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Az elektronikus szerzõdéskötés lépései

1.1.

Regisztráció webáruházunkba.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelõen
megadni.
2. Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetõségek kiválasztása).
3 Az Alutent Bt, a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésõbb 48
órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a
megérkezettnek, amikor az az Alutent Bt illetõleg a Felhasználó számára hozzáférhetõvé válik.

I.4.a. A megrendelést követõen 2-4 munkanappal a DPD futárszolgálat kiszállítja a megrendelt
termékeket.

I.4.b. Személyes átvétel:

A weboldalunkon megrendelt termékek személyes átvételére is van lehetõség.

I.5.

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

I.6. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövõ szerzõdés nem minõsül írásbeli
szerzõdésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a késõbbiekben nem lesz hozzáférhetõ.

II/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1.1 Az alutent.superwebaruhaz.hu név alatt elérhetõ internetes weboldalt (a továbbiakban
Weboldal) az Alutent Bt (8477 Tüskevár, Rózsa utca 1..) (továbbiakban eladó) üzemelteti és tartja
fenn.

II/1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelõink az Interneten is megvásárolhassák
az Alutent Bt termékeit.

II/1.3 A jelen szerzõdési feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a
Weboldalon elérhetõvé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre,
illetõleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

II/1.4 A Weboldal mûködése a megrendelõ szempontjából az ott megtekinthetõ, a megrendelõt
irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal mûködésére egyébként az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások
egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II/1.5. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülõ hibák azonosítását és
kijavítását a szerzõdési jognyilatkozat megtételét megelõzõen biztosítják a következõk: A
Weboldalon keresztül történõ megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenõ
hibaüzenet alapján, továbbá javítására a.

"Kosár" tartalma bármikor ellenõrizhetõ, változtatható, vagy akár törölhetõ.

Ha tévedésbõl mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az
info@alutent.hu e-mail címen. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon
belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket.

II/2. ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II/2.1. A Weboldalon keresztül történõ termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott
Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben)
foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A megrendelõ ezt a jogát a 2. sz. mellékletben található
nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozat útján
gyakorolhatja. Ha az eladó az internetes honlapján biztosítja a megrendelõ számára az elállási jog
fentiek szerinti gyakorlását, az eladó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a

fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

II/2.2 A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló
szerzõdés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik, az
utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási
jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is
gyakorolja.

II/2.3 Ha a fogyasztó jogszerûen, a Kormányrendelet 22. §-ának, azaz a fenti I/2.1 g) pontban
foglaltaknak megfelelõen eláll az üzlethelyiségen kívül (a nem az eladóval személyesen) kötött vagy
a távollevõk között kötött szerzõdéstõl, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésõbb az elállás
közlésétõl számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az általa a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidõben teljesítettnek minõsül, ha
a fogyasztó a terméket a határidõ lejárta elõtt elküldi.

II/2.4 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék
jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredõ értékcsökkenésért felel.

II/2.5 A fentiek szerinti jogszerû elállás esetén az eladó haladéktalanul, de legkésõbb az elállásról
való tudomásszerzésétõl számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén az eladó mindaddig visszatarthatja
az elõzõekben meghatározott összeget, amíg a megrendelõ a terméket vissza nem szolgáltatta,
vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettõ közül a korábbi idõpontot kell
figyelembe venni. Az eladó a megrendelõnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési
móddal megegyezõ módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebbõl adódóan semmilyen
többletdíj nem terhelheti.

II/2.6 Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérõ
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebbõl eredõ
többletköltségeket.

II/2.7. Az eladót nem terheli felelõsség a megrendelõ által megadott adatok pontatlanságából vagy
helytelenségébõl eredõ teljesítési hibákért.

II/3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK TERMÉKRENDELÉS ESETÉN

A megrendelt termék kiszállítását az eladó mindenkori szállító és terjesztõ partnerei végzik.

II/4. FIZETÉSI MÓDOK

II/4.1 A Weboldalon történõ megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

Fizetési módok

(a) Készpénzes fizetés utánvéttel a futárnak.

(b) Elõre utalás számla alapján.

(c)

Bankkártyás fizetés a webshopban (Barion Payment Zrt. Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 )

A Barion Payment Zrt. (barion.com) tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb
mûveletért az eladó nem vállal felelõsséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel
azokat nem kapja meg, nem kezeli.

Az eladó a megrendeléskor megadott számlafizetõi adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizetõ
kérésére, vagy az elõírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.

II/4.3. A Szolgáltató (Barion Payment Zrt.) ügyfélszolgálatot biztosít a Vásárlók részére a
bankkártyás fizetéssel kapcsolatosan az alábbi elérhetõségeken:

telefon: +36 1 464 70 99

e-mail: support@barion.com

II/5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS A MEGRENDELT TERMÉKEK
SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

II/5.1 A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.

II/5.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket az eladó a vételár kiegyenlítését

követõen juttatja el címzett részére. A vételár akkor minõsül megfizetettnek, ha az eladó számláján
jóváírásra került.

II/5.3 Az eladó ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel. Az eladó ügyfélszolgálatának
elérhetõségére vonatkozó adatok:

(a) telefonszám: (36-70) 36-33-876 (elérhetõ munkanapokon 8-16 óráig);

(b) e-mail: info@alutent.hu

(d) levélcím: Alutent Bt 8600 Siófok, Bajcsy.Zs út. 234.

II/6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/6.1 Jelen szerzõdési feltételek hatálybalépésének idõpontja 2016. december 1. napja és
rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

Eladó fenntartja a jogot a szerzõdési feltételek módosítására. Az eladó a módosított szerzõdési
feltételeket annak hatálybalépését megelõzõ 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/6.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos
adatkezelést az eladó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

II/6.3 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a 3. sz.
mellékletben áll az elõfizetõk, megrendelõk rendelkezésére.

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. út. 234

+36 70 36 33 876

info@alutent.hu

Az satorwebaruhaz.hu weboldalának általános szerzõdési feltételei
sz. melléklete

Elállási/Felmondási Tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

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
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén: a szerzõdés megkötésének napjától számított
14 nap elteltével jár le;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) termék meghatározott idõszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerzõdés
esetében: 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, vagy elektronikus úton küldött levél útján) ,,Az Alutent
Bt, (alutent.superwebaruhaz.hu) weboldalának általános szerzõdési feltételei elnevezésû, a
hivatkozott honlapon található szabályozásban meghatározott címek valamelyikére. Ön határidõben
gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/
felmondási nyilatkozatát.

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 az

miatt 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.

Ha a szerzõdés alapján terméket vett át, 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.

Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidõn
belül kezdõdjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni
számunkra a szerzõdés megszûnésének idõpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó
összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely
meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Az Alutent Bt. (alutent.superwebaruhaz.hu weboldalának általános szerzõdési feltételei
sz. melléklete

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(Kérjük, hogy csak a szerzõdéstõl való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza.)

Címzett: Alutent Bt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. út 234. telefon: 06-70-3633876
(ügyfélszolgálat:munkanapokon 8-16 óráig), e-mail: info@alutent.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat

az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés
tekintetében: (Itt kérjük a szerzõdés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését)

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja: (Itt kérjük a megfelelõ adat megjelölését)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Az Alutent Bt.weboldalának általános szerzõdési feltételei
sz. melléklete

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Alutent Bt. (továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba
felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ legfeljebb három hónap.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ
tulajdonságokkal.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt
felismerhetõ vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerzõdés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha
szerzõdése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerzõdésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidõ.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után nem rendeltetésszerû használatból keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Alutent Bt.

