Általános Szerzõdési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül rögzítésre, nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. A webáruház mûködésével, rendelési-, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülõ kérdések esetén a megadott elérhetõségeinken állunk rendelkezésére. 1. Szolgáltató
adatai: A szolgáltató neve: Dekor Virágok Kft. A szolgáltató székhelye: 5100 Jászberény Rezeda út
4. A szolgáltató elérhetõsége, az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: dekorviragokwebaruhaz@gmail.com Adószáma:
HU4455678990Vezetve a Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. Cég
telefonszáma: 0630-457/49/52 A szerzõdés nyelve: magyar A tárhelyszolgáltató neve: A
tárhelyszolgáltató székhelye: A tárhelyszolgáltató telephelye: A tárhelyszolgáltató telefonszáma: A
tárhelyszolgáltató postázási címe: A tárhelyszolgáltató e-mail címe: 2. Alapvetõ rendelkezések:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény
(,,Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók. 2.2.
A jelen Szabályzat 2020.02.22 napjától hatályos és
visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése elõtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon
közzéteszi. A Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 2.3.
A
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop- weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a
Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezõnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem
fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 2.4.
A
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon
megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 3. Megvásárolható termékek,
szolgáltatások köre 3.1.
A megjelenített termékek online/telefonon rendelhetõk meg. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendõk, tartalmazzák a törvényben elõírt
áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra. 3.2.
A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,
leírását, a termékekrõl fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelõsséget a webshopban megjelenõ
kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözõség miatt. 3.3.
Amennyiben akciós ár
kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körûen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak
pontos idõtartamáról. 4. Rendelés menete 4.1.
A Felhasználó a regisztrációját követõen
bejelentkezik a webshopba/és megkezdheti a vásárlást. 4.2.
A Felhasználó a megvásárolni
kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 4.3.
A Felhasználó kosárba helyezi a
kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a ,,kosár" ikonra
kattintva. 4.4.
Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,
kiválasztja a ,,tovább vásárolok" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenõrzi a
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A ,,törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
A mennyiség véglegesítését követõen automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne
meg, akkor a ,,frissítés/kosár frissítése" ikonra kattintva érheti el a Felhasználó. 4.5.
A
Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a
következõk: 4.5.1. Fizetési mód:Utalással vagy Elõre utalással Utánvételi fizetés nincs.Szállítási
díj súlytól függ 1890ft-tól
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a
termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevõt az új adatokról. A Vevõ ezt követõen még

egyszer megerõsítheti a megrendelést, vagy lehetõség van arra, hogy bármely fél elálljon a
szerzõdéstõl. 4.7.
A fizetendõ végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz.. A felhasználó emailben az összekészítés után kapja az
elektronikus számláját.A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár elõtt megvizsgálni,
és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzõkönyv felvételét
kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt a
Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8:00-17:00 közötti
idõszakban. 4.8.
Az adatok megadását követõen a Felhasználó a ,,megrendelés" gombra
kattintva tudja elküldeni megrendelését, elõtte azonban még egyszer ellenõrizheti a megadott
adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb,
rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 4.9.
Adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználó a
megrendelési folyamat lezárása elõtt minden esetben vissza tud lépni az elõzõ fázisba, ahol javítani
tudja a bevitt adatokat. 4.10.
A Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követõen
visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétõl
számított, a szolgáltatás jellegétõl függõ elvárható határidõn belül, de legkésõbb 48 órán belül a
Felhasználóhoz nem érkezik meg, akkor a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerzõdéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a
Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik.
A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelõsségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg
idõben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához
tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 5. A megrendelések feldolgozása és
teljesítés 5.1.
A megrendelések feldolgozása hétköznap munkaidõben történik. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ napon kerül
feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy
mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 5.2.
Általános teljesítési határidõ: a visszaigazolástól
számított 8 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés idõpontjában nem
állapodtak meg, akkor a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott idõpontban vagy
azon belül; felszólítás hiányában pedig legkésõbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való
megérkezésétõl számított harminc napon belül köteles a szerzõdés szerinti teljesítésre. 5.3.
Ha a Szolgáltató a szerzõdésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerzõdésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles errõl a Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésõbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem
mentesíti szerzõdésszegése egyéb következményei alól. 5.4.
A Szolgáltató nem vállal
felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt
történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már
visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történõ
teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történõ egyeztetést követõen kerülhet sor! 6. Elállás joga
6.1.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14
napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 6.2.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket
átveszi. 6.3.
A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Vállalkozás
nem vállalta e költség viselését. 6.4.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a
termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban
követelheti a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését. 6.5.
Nem
illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a
Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelmûen a Fogyasztó személyére szabtak. 6.6.
A Fogyasztó szintén nem

gyakorolhatja az elállási jogát 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a
szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett,
elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti; 2. olyan termék vonatkozásában,
amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 3. lezárt
csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követõen a Fogyasztó a csomagolást felbontotta; 4. a nem tárgyi
adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Fogyasztó kifejezett,
elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejûleg
nyilatkozott annak tudomásulvételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti az elállási
jogát. 6.7.
A Szolgáltató a termék visszaérkezését követõen a fenti jogszabályok értelmében
haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére,
beleértve a szállítási díjat is. 6.8.
A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten
hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; ezen esetben; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. 6.9.
A
Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napnál
semmiféleképpen sem késõbb visszaküldeni vagy a Szolgáltató címen leadni. 6.10.
A
Felhasználó akkor tartja be a határidõt, ha a 14 napos idõszak letelte elõtt visszaküldi, vagy átadja a
termék(eke)t. 6.11.
A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,
kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költség viselését. 6.12.
A Felhasználó kizárólag akkor
vonható felelõsségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének,
tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükségestõl eltérõ kezelés miatt következett
be. 6.13.
A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az
áru(ka)t, vagy amíg a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat
visszaküldte. A kettõ közül mindig a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. 6.14.
Amennyiben
a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató
elérhetõségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történõ jelzés
alkalmával a postára adás idõpontját vesszük figyelembe, telefonon történõ jelzés alkalmával pedig
a telefonon történõ jelzését. Postai úton történõ jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként
való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat
segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére. 6.15.
A Felhasználónak
kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû
használatából eredõ károk megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követõ
tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a
termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 6.16.
A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti
szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 linken érhetõ el. 6.17.
Az
Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú
irányelve http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
linken érhetõ el. 6.18.
A Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetõségeken. 6.19.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást,
azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár
el. 6.20. A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követõ 14
napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. 6.21. A Fogyasztó elállási szándékának
bejelentésére felhasználhatja az elállásinyilatkozat-mintát is, innen tölthetõ le. 6.22. A Szolgáltató
azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató
által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ szállítási mód választásából adódik.
6.23. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérõ idõpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételbõl vagy darabból álló termék esetén
az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtõl számított 14 napon belül élhet a vásárló
az elállási joggal. 6.24. A Fogyasztó a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének

napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát 1. A szerzõdés tárgyának lényeges
tulajdonságai I.1. A megvásárolni kívánt termék fõbb jellemzõit az adott termék melletti ismertetõ
tartalmazza. Az ismertetõ leírás tudatos fogyasztó általi téves értelmezésébõl eredõ károkért
felelõsséget nem vállalunk. I.2. Társaságunk a megfelelõ gondossággal kezeli a honlapon szereplõ
információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban
szereplõ esetleges nyilvánvaló hibákért, elírásokért felelõsséget nem vállalunk. I.3. A honlapon
megjelenített képek illusztrációk, így azok valóságtól való esetleges eltéréséért felelõsséget nem
vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetõség szerint a valóságot tükrözzék. I.4.
Amennyiben a honlapon szereplõ információ tudatos fogyasztótól elvárható ésszerû eljárás mellett
homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tûnik, úgy a javasoljuk Társaság
ügyfélszolgálatának megkeresését. Ennek elmaradásából eredõ hátrányos következményekért a
Társaság felelõséget nem vállal. I.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás
ár kerül a Weboldal felületére, különös tekint oldal létrehozására is itt van lehetõség)

