
Üzleti feltételek: 
 
A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS, TERMÉK CSERÉJE, SZAVATOSSÁG 
 
Az értékesítő fenntartja a megrendelés törlésének jogát, abban az esetben ha a vásárló a 
megrendelésben hamis vagy megtévesztő adatokat tüntetett fel, továbbá ha a terméket már nem 
gyártják, vagy ha jelentős mértékben változott a termék ára. Ilyen esetben azonnal értesítjük a 
vásárlót azzal a céllal, hogy más megoldást tudjunk találni igényei kielégítésére. 
 
A magánszemélynek joga van elállni a vásárlási szerződéstől 8 napig a termék átvétele után. A 
szerződéstől való elállás esetén szükséges ezen időn belül a szerződéstől való elállásra vonatkozó 
kérvényt benyújtani e-mailben, fel kell tüntetni a számla számát és a bankszámla számát. Ha a 
vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, köteles kifizetni a termék visszaszállításának költségét. 
Fontos, hogy a vásárló betartsa a következő feltételeket. 
 
A megkapott ill. átvett terméket a vásárló saját költségén szolgáltatja vissza a címünkre, amit 
megtalál a kapcsolat címszó alatt. 
 
A  terméknek teljesíteni kell az alábbi feltételeket: 
 
A terméket az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni 
A termék nem lehet sérült 
A termék nem lehet használt 
A termék nem lehet hiányos 
A terméket a vásárlási bizonylattal együtt kell visszaküldeni 
Ne küldje a terméket utánvételes küldeményként, mert nem lesz átvéve.           
A terméket (spoilert) színre festés előtt az autóra fel kell próbálni! Lefestett terméket még akkor 
sem tudunk cserélni, ha a hiba nem a vavőt terheli. 
Ha esetleg a termék a hozzánk való szállítás során elveszne, nem kezeskedünk érte – a vásárló 
kötelessége úgy becsomagolni a terméket, hogy ne sérülhessen meg a szállítás során. 
Személyes átvétel esetén az időpontot az elkészített megrendelésében kell feltüntetni. 
Ha minden feljebb említett feltételt teljesít, akkor átutaljuk a pénzt a bankszámlájára a termék 
visszaérkezése után számított 30 napon belül. 
Ha valamelyik feljebb említett feltételt nem teljesíti a vásárló, akkor a felsorolt okok miatt nem 
tudjuk elfogadni a vásárlási szerződéstől való elállást és a terméket visszaküldjük a vásárlónak, és 
az ezzel járó költségeket a vásárlónak kell állnia. 
A fent megadott információk termék cseréje esetén is érvényesek. A termékcsere mindig egyedi 
megállapodás után jön létre! Termékcsere setén a kicserélni kívánt terméket a cserét megelőzően 
cégünkhöz visszajuttatni szíveskedjenek, mert cserére csak a termék állapotának ellnőrzése után 
kerülhet sor! Amennyiben a cserére a Cartron KFT hibájából kerül sor, a visszaküldés díját 
visszatérítjük (a visszaküldés módját a feleknek előzetesen tisztázni kell!) 
Az általunk forgalmazott termékekre  törvényileg előírt 6 hónap szavatossági időt vállalunk 
(1999/44/EK irányelv által valamennyi Európai Uniós tagállam számára előírt minimumszabály 
alapján.)  A 6 hónap leteltét követően jelentkező hiba esetén (maximum 1 évig) a fogyasztó 
kötelessége  bizonyítani (pld: egy szakértői testület szakvéleménye beszerzése útján), hogy a hiba 
oka már a vásárláskor megvolt. Amennyiben egy termék szavatossága ettől eltér pld.: leértékelt, 
végkiárusításos termékek - ezekre további garanciát vállalni nem tudunk! 
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy megrendelésre készült, egyedileg legyártott terméket 
visszavenni nem tudunk, kérjük ennek tudatában rendeljenek! Az erre vonatkozó jogszabályt az 



alábbi linkre kattintva tekintheti meg! https://kosarertek.hu/uzemeltetes/amit-a-14-napos-elallasi-
jogrol-tudni-erdemes/ 
H minősítés: 
 
Az általunk forgalmazott spoilerok H minősítéssel nem rendelkezenek. 
 
A spoilerokat így csak pályaversenyeken, zárt körű rendezvényeken, kiállításokon szabad 
használni. Kérésre bizonyos spoilerokhoz TÜV bizonylatot be tudunk szerezni. A spoilereket 
mindenki saját felelősségére vásárolja meg, az esetlegesen felmerülő problémákért a Cartron 
KFT nem szavatol! 


