Vásárlási feltételek

There are no translations available.
FIGYELEM!

Tisztelt Vásárlóink! A webáruház adatainak feltöltésekor keletkező adminisztrációs
hibákért szíves elnézésüket kérjük, egyúttal jelezzük, hogy a webáruházban szereplő
árak és leírások valamint termékfotók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi
értelemben ajánlattételnek a rendelés írásbeli visszaigazolásáig. Megértésüket és az
esetleges hibákra vonatkozó észrevételeiket ezúton is köszönjük.

Böngészés, regisztráció és vásárlás
Webáruházunkban

Vevőtájékoztató magyarországi (belföldi) vásárlók részére!

(Web)Áruházunkban tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is
megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal; regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a
részletekről. Termékeinket a könnyebb tájékozódás érdekében főkategóriák szerint soroltuk be.
A főkategóriákon belül újabb alkategóriákban találja meg a termékeket. Minden termék ára
bruttó, azaz ÁFÁ-val együtt tüntetjük fel!!!
A termék nevére kattintva az adott termék leíró oldalára jut, ahol részletes leírás mellett képet is
lát. Ha az egérrel a képre kattint, akkor az nagyítva is megjelenik.

Keresés

Ha a keresett terméket sehol nem találja, vegye igénybe keresőnket! A weboldal keresőjébe
kell beírni a termék nevének vagy leírásának bármelyik szavát, vagy szórészletét. A keresés
gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek,
amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel. Ezekre rákattintva
eljut a kívánt termékhez. Ha a keresés így is eredménytelennek bizonyult forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz. Munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére és tájékoztatják

1/8

Vásárlási feltételek

arról, hogy a kívánt terméket be tudjuk-e szerezni vagy sem.

Regisztráció

Ahhoz, hogy vásárolni tudjon áruházunkban először regisztrálnia kell magát. A Bejelentkezés
menü "Regisztráció" sorára kattintva kinyílik a Felhasználói regisztrációs ablak. Itt kell
megadnia valós adatait.

Felhasználónév: ez egy olyan valós vagy becenév (nick név) legyen, amelyet még eddig itt
senki nem választott. Ez a név fog megjelenni akkor is, amikor Ön fórumbejegyzést tesz. Az
azonosító nem tartalmazhat ékezeteket, minimum 3 karakterből kell állnia, maximális hossza
16. Ez lehet bármilyen betű vagy szám.

Jelszó: a későbbi bejelentkezésekhez szükséges titkos azonosító. A jelszó nem tartalmazhat
ékezeteket, minimális hossza 5 karakter. Ez lehet bármilyen betű vagy szám. Ha esetleg
elfelejtette jelszavát, elküldjük e-mailben.

E-mail: címet is meg kell adni. A saját érdekében valós, létező címet adjon meg! Az első
bejelentkezés során szükséges érvényesítéshez kellő kódot ide küldjük.

A regisztráció után a megadott e-mail címre elküldünk egy automatikus levelet, amellyel
leellenőrizzük, hogy a cím valóban létezik-e. A későbbiek folyamán már csak be kell írni a
felhasználói nevet és a jelszót.

Vásárlás

A kosár tartalma

2/8

Vásárlási feltételek

A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut rakott bele (1. lépés). A kosár tartalma
ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg - böngészés közben is - nyomon
követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Ha ki akarunk venni valamit a
kosárból, akkor a
kosár tartalma
ablakban (jobb oldalon) a
megrendelés módosítása
lehetőségre kell kattintani. Ekkor a terméklistában meg kell jelölni a fölösleges dolgokat, és a
bejelöltek törlése
gombbal ki lehet törölni a kosár tartalmából. Egy vásárlás alkalmával korlátlan számú terméket
tehet a kosarába. Mindaddig NEM kerül feldolgozásra a megrendelésre, amíg Ön a
Megrendelő adatait
nem adta meg (2. lépés). Kérjük, pontosan töltse ki a szállítási címet, és különösen fontos, hogy
olyan (mobil) telefonszámot adjon meg itt, amelyen napközben is el lehet Önt érni. Ki kell
választania, hogy milyen módon kíván fizetni (3. lépés). A böngészés befejezése után a
Megrendelés
gombra kell kattintani. (A csomagolási és szállítási összesítőn szereplő súly a termék gyári
csomagolásával és tartozékaival értendő!) A csomagfutár értesítőt hagy postaládájában (vagy
felhívja telefonon), ha nem talál a kézbesítési címen senkit, hogy egyeztessen a csomagátadás
pontos helyéről és időpontjáról. A leszállításra kerülő termékekről tételes számlát küldünk
Önnek, amelyen a vevő címe megegyezik a szállítási címzettel. Ha a szállítási cím és vevő nem
azonos, kérjük, töltse ki a számlázási adatokat is. Ebben az esetben a számlán az itt feltüntetett
adatok fognak szerepelni.

Minimális rendelési tétel

Hogy a megrendelt termékre ne rakódjon irreálisan magas szállítási költség, a minimális
rendelési tétel 1.000 Ft. Ennél kisebb értékű csomagot nincs módunkban kiszállítani. A
megrendelésnek felső határa nincs.
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A rendelés elfogadása

A rendelés leadásáról és elfogadásáról rendszerünk Önt egy emlékeztető e-mailben
tájékoztatja. Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdésünk
lenne (pl. nem tudunk szállítani az adott termékből, nincs esetleg a kiválasztott méret vagy szín)
munkatársunk a megadott telefonszámon megkeresi Önt.

Értesítő e-mail a csomag érkezéséről

Miután a szállításra előkészített csomagot átadtuk a futárszolgálatnak, küldünk Önnek egy
értesítő e-mailt, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy a következő munkanapon a csomagja
kézbesítésre kerül.

A Webáruház Csomagküldő szolgálatánál rendeléseit az alábbi, hagyományos formában is
leadhatja:

Az info@jonashorgaszbolt.com e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely
levélben feltüntette a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve,
számlacíme, a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, város és irányítószám), egy
telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel kapcsolatban (ha a rendelt
termékből egyáltalán, vagy nem az Ön által rendelt méretben, ízben, színben stb. nincs
készleten). A visszaélések elkerülése végett
minden e-mailben
leadott rendelést a megadott telefonszámon visszaigazolunk
, ezért ha nincs a rendelésben telefonszám megadva, vagy azon nem tudjuk a megrendelőt
elérni, a megrendelést semmisnek tekintjük.

A +3627-318-441 telefonszámon munkaidőben (H-P: 8-17:30; Szo: 7-12:00 óra között)
munkatársunk felveszi a rendelést.
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Téves megrendelés

Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben az info@jonasho
rgaszbolt.com
címen vagy a
+3627-318-441
telefonszámon személyesen mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény
nélkül. Amennyiben a rendelést az Ön által kért módon nem tudjuk az Ön által elvárt idő alatt
teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést szintén
következmények nélkül lemondhatja.

Elállási jog

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva
jár el. A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 8 munkanapon
belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja,
amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót,
akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha e három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor, a fogyasztó számára az elállásra
nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez
kapta. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb
az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog
gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót
ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A felek eltérő megállapodása
hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot, a hang-, illetve képfelvétel
példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint
amilyet Ön szeretett volna. Az ilyen esetekben a következő a teendő:

5/8

Vásárlási feltételek

jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét Ügyfélszolgálatunkon, telefonon +3627-318-441
vagy e-mailben (
info@jonashorgaszbolt.com
)

munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása)
közli Önnel, hogy a termék visszavehető-e vagy sem (megbontott etetőanyagot, használt fonott
zsinórt és damilt csak indokolt esetben, használt, mosott ruházatot pedig csak rejtett, a
használat során kiderülő gyári hiba esetén tudunk visszavenni). Bontatlan és sértetlen terméket
minden kérdezés nélkül visszaveszünk!

Ön postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket: Jónás Horgászbolt 260
0 Vác, Nárcisz u.
5.
Kérjük, a csomagot értéknyilvánítással adja fel, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt
csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni!

A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és piros postai
utalványon, vagy banki átutalással visszaküldi Önnek a termék értékét.

Szavatosság, garancia

Szavatosság

Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű
szavatosságot vállalunk, vagy vállalnak beszállítóink. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap.
Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény
esetén a vevő kérheti: a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve ,
ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés
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súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem
kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést
nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem
érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet
minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A
vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor
hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte
után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is
fennállt.)

Jótállás

A jótállási határidő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a fogyasztási cikk fogyasztó
részére történő átadása napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási
cikkel együtt - külön kérés nélkül - magyar nyelvű jótállási jegyet átadni. A jótállási igény a
jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igény esetén a vevő kérheti: a) elsősorban választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a
jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,
vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének
nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A nem rendeltetésszerű
használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási igény leértékelt
áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a
kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.( 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 49/2003.
(VII. 30.) GKM rendelet ) (A jótállás időtartama, valamint a szavatosság első 6 hónapja alatt a
kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a
használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell
bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

A vonatkozó jogszabályok teljes szövege itt olvasható: - 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a
távollevők között kötött szerződésekről
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági
és jótállási igények intézéséről
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151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Ptk. a hibás teljesítésről

Garanciális javítások szervize

Ha a megvásárolt horgászeszköz a garanciális időn belül meghibásodik, kérjük, hozza el
személyesen vagy küldje el postán a Jónás Horgászbolt címére (2600 Vác, Nárcisz u. 5.
Telefonszám:
+3627-318-441
) a vásárlást igazoló számlával együtt. Botalkatrész vásárlásnál, vagy javításnál, ha valamelyik
tagot pótolni kell, a Szakszerviznek szüksége van az egész botra, csak így kerülhető el az
esetleges illesztési probléma. Az orsók házának megbontása, a csavarfejek széthajtása a
garancia azonnali elvesztését vonja maga után. Az orsók javításához a Szakszerviznek
szüksége van az orsó dobjára vagy pótdobjára. Ha a termék javítható, a
Jónás Horgászbolt
szervizében a legrövidebb időn belül megjavítjuk és visszaküldjük Önnek. Ha nem javítható, újat
küldünk helyette. Ha időközben a termék elfogyott, és nem beszerezhető hazánkban, a termék
árát vagy egy hasonló kategóriájú eszközt küldünk helyette, ahogyan ezt Ön kéri.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Vásárló teljes körűen felelős.
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