Vásárlási tudnivalók
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 (pl.
mérete) is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek megfelelőt.
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 sem kell bejelentkeznie, illetve nálunk regisztráció nélkül is
vásárolhat. Ettől függetlenül természetesen a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat meg kell adnia. A
termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.
Megrendelését regisztráció és bejelentkezés esetén figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon
található termékadatok tájékoztató jellegűek. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a
valóságos színárnyalatok főként a digitális eszközökön történő megjelenítés miatt a termék valós megjelenésétől
eltérhetnek.
Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot
munkatársainkkal.
Kérjük vegye figyelembe a termékek elérhetőségénél, hogy a webáruházunk mellett nagykereskedelemmel és bolti
kiskereskedelemmel is foglalkozunk. Készletünk aktualizáslása naponta történik. Szélsőséges esetben
előfordulhat, hogy a nagykereskedésünkben vagy kiskereskedésünkben éppen azt a terméket adtuk el, amit ön
megrendelni készült/megrendelt, így készlethiány keletkezhet. Ilyen esetben megrendelését követően értesítjük,
hogy mikorra tudjuk szállítani.
Hasonló formában érvényes ez azon termékekre, melyek szállítási idejét "1-2 nap"-tól eltérően "2-3 hét"-ben adtuk
meg. Ezen termékeket gyártó partnerünk alapvetően állandó gyártói készleten tartja, de szélsőséges esetben itt is
előfordulhat, hogy rövidtávú készlethiány léphet fel.

Elállási jog
Ön a megrendelt termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szerződés megkötésének napja és a
termék(ek) átvétele közötti időszakban 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. Az
ehhez szükséges nyilatkozatot megtalálja a rendelés leadása után kiküldött rendelés visszaigazoló levelünkben is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
vissza kell juttatnia az elállás tárgyát képező terméket vagy termékeket. Ebben az esetben haladéktalanul, de
legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
megfizetett termék ellenértékét. A visszatérítés az Ön által megadott bankszámlára történő utalással történik. A
visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Webáruházunk követelheti a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenés megtérítését. Lábbeliknél rendszerint ez egyszeri felpróbálást jelent.

1/1

