
Vásárlás menete 

 
A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely 
megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. 
Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalainkon található képek 
illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek esetenkénteltérhetnek a képen 
látottaktól (ezt a termékleírásban jelezzük). 
 
Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát! 
 
A webáruház a mindenkori árváltozás jogát fenntartja! (előzetes bejelentés nélkül is) 
Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén 
a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk. 
 
A webáruházban folyamatosan akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház 
egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek és a vonatkozó 
kedvezmények megjelölésével. Akciós áruknál az akció minden esetben a megadott 
dátumig, vagy a készlet erejéig tart. 
  
Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb 
körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni.  
 
A megrendelésgombra kattintva, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, 
szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia! 
 
Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint 
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő 
azonosításához szükséges természetes vagy jogi személyek azonosító adatait és 
címeit. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az Eladó Adatvédelmi nyilatkozata 
tartalmazza. 
 
A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az 
Eladó visszaigazolásával a felek közöttlétrejön az adásvételi szerződés. Az ajánlati 
kötöttség a vevőt a megrendelés visszaigazolásáig, vagy az attól való írásbeli 
elállásig tart! 
 
A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-
maillel visszaigazolja. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 2 
munkanapon belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben 
külön visszaigazolja, ezzel az adásvételi szerződés a felek között létrejön. A 
visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő 
által megadott nevet és szállítási címet. 
Kollégánk telefonon/e-mailben felveszi a kapcsolatot a szállítási költségek, módok 
lehetőségével kapcsolatban. 
A szállítás árát a termék mérete és értéke határozza meg, ezért minden egyes 
rendelés esetén visszaigazolásunkban elküldjük Önnek a választható szállítási 
módozatokat árkalkulációval együtt. 
A vevő válasz e-mailben/ telefonon visszajelez melyik módot választja és az eladó 
annak megfelelően küldi ki a terméket. 


