Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a www.horizontkatonai.viltor.hu (a továbbiakban
Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe: www.horizontkatonai.viltor.hu
Név: Nagy Mihály
Cím: 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 20./A.
Telefon: 0630-314-89-51
E-mail: horizontkatonai@gmail.com
Kapcsolattartó: Nagy Mihály
Kapcsolattartó telefonszáma: 0630-314-89-51
Kapcsolattartó e-mail címe: horizontkatonai@gmail.com
Személyes átvétel cím: 4400 Nyíregyháza, Ady Endre u. 2.
Üzemeltető: Nagy Mihály
Üzemeltető címe: 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 20/a.
Adószám: 62743684-2-35
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11744120-20006194
Ügyfélszolgálat e-mail címe: horizontkatonai@gmail.com
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 0630314-89-51
Tárhely szolgáltató: Paller Endre egyéni vállalkozó
Tárhely szolgáltató címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Tárhely szolgáltató adószáma: 63478262-1-40
Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@viltor.hu
1. A vásárlás menete
Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve
bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a
kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a
terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek
legmegfelelőbbet.
A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.
Vásárlását
a pénztárban fejezheti
be,
itt
választhatja
ki
az
Önnek
legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A pénztár
használatához nem szükséges bejelentkeznie, illetve ha még nem vásárolt ebben az
áruházban, akkor regisztrálnia sem kell magát. Lehetőség van a regisztráláshoz, ahol
a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat is megadhatja. A termék(ek)
megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.

Megrendelését bejelentkezés után
rendelések oldalon.

figyelemmel

kísérheti

a Korábbi

A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés
Webáruházunkban megrendelt termékeket a GLS csomagküldő szolgálat szállítja el
Önhöz 2-3 munkanapon belül. Webáruházunkban lehetőség van a termékek GLS
Csomagponton történő átvételére.
A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem
nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult
rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás
során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az
alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj.
Megnevezés: Csomagküldő szolgálat
Leírás: Webáruházunkban megrendelt termékeket a GLS csomagküldő szolgálat
szállítja el Önhöz.
Költség(ek): A költségek számítása a kosárba helyezett termékek végösszege alapján
történik.
Minimum ( Ft) Maximum ( Ft) Költség ( Ft)
3 500

10 000

1 772

10 001

30 000

1 994

30 001

50 000

2 667

50 001

100 000

2 985

100 001

3 500

Megnevezés:
GLS CsomagPont
Költség(ek): A költségek számítása a kosárba helyezett termékek végösszege
alapján történik.
Minimum ( Ft) Maximum ( Ft) Költség ( Ft)
0

10 000

1 250

10 001

30 000

1 600

30 001

50 000

1 800

50 001

100 000

2 200

100 001

2 500

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem
vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a
hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A
termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék
megjelenésétől eltérhetnek.

Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén
elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

kérjük valamelyik

Név: Nagy Mihály
Cím: 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 20./A.
Telefon: 0630-314-89-51
E-mail: horizontkatonai@gmail.com
Kapcsolattartó: Nagy Mihály
Kapcsolattartó telefonszáma: 0630-314-89-51
Kapcsolattartó e-mail címe: horizontkatonai@gmail.com
Személyes átvétel cím: 4400 Nyíregyháza, Ady Endre u. 2.
Üzemeltető: Nagy Mihály
Üzemeltető címe: 4320 Nagykálló, Kisbalkányi út 20/a.

Üzleteink nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:
4400 Nyíregyháza, Ady Endre út 2.
- hétfőtől péntekig 8-17-ig
- szombat 9-13-ig
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 173/A
- hétfőtől péntekig 9-18-ig
- szombat 9-13-ig
4400 Nyíregyháza, Tokaji úti piac területén
- a hét minden napján (hétfő kivételével), átlagosan 13 óráig.
Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a
termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit,
2. Elállási/felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése
megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási
szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,
telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Ön
határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta
előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 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 kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni.
3. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a webáruház 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 – végső
esetben – a szerződéstől 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 határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a
terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Termékszavatosság
A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató
oldalain.
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. 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 minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő 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)
kötelezettsége alól?

milyen

esetben

mentesül

termékszavatossági

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 időpontjában
nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő 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.
5. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.
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 keletkezett. Felhívom 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 a 3. és a 4. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül
írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül
iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton
történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése
igénybejelentésnek minősül.
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48
órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve)
visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi
visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind
a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik.
7. Felelősségkorlátozás
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő
tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges
kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a
számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A
webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot
megértette és elfogadja.

8. Adatvédelem, sütik
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek
feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél
számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott
termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Adatainak
rendszerünkből
elérhetőségén kérheti tőlünk.

történő

törlését

a webáruház

bármelyik

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie)
helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a
vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy
helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.
9. Egyéb jogszabályok
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük
látogasson
el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületvagy a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.
10. Kiszállítás, személyes átvétel
1. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag
sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
11. Lehetséges fizetési módok
1.

Személyesen,

készpénzben

az

áru

átvételével

egyidejűleg

(utánvétel)

