ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Szolgáltató (eladó) adatai:

Cégnév: Czeróvszkiné Tarjáni Katalin egyéni vállalkozó

Cím: 1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 52-54. Nincs üzlet, csak webshop!

Telefon: +36/20-261-4217 H-P: 8-20 óráig hívható.

E-mail címe: kezmuveskati@freemail.hu

Weboldal címe: www.katiasvanyekszerek.superwebaruhaz.hu

Adószám: 68590659-1-43

Nyilvántartási szám: 51965165

Bankszámlaszám: 10700024-62215275-51100005

Bejegyzõ okmányiroda: Budapest Fõváros 19. ker. Önkormányzat Okmányiroda

Általános szabályok

Webáruházunk kézmûves termékek értékesítésével foglalkozik.

A megrendelések szállítási határideje 7 munkanap. Utánvétes postázásra nincs lehetõség!

Kérem a megrendelés után (utalás elõtt) mindenképpen várja meg a következõ, visszaigazoló
e-mailünket, mely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat, szállítással kapcsolatos és a
személyes átvétellel kapcsolatos információkat.

Amennyiben a fizetés nem történik meg a visszaigazolástól számítva 3 napon belül, egy újabb
e-mailben vesszük fel Önnel a kapcsolatot emlékeztetve a fizetésre. Ha erre sem kapunk választ 24
órán belül, akkor a megrendelést töröljük.

Amennyiben egy termékbõl több csomaggal rendel, azokat egy csomagba csomagoljuk a
környezettudatosság szempontjából. Illetve amikor csak lehetõségünk adódik, újrahasznosított (már
egyszer használt) bubis borítékban, dobozban (esetenként toneres és más feliratos dobozban,
melyeket beszállítóinktól, partnereinktõl kapunk) küldjük a termékeket, ezzel is próbálunk minél
kisebb ökológiai lábnyomot hagyni magunk után. Óvjuk együtt a környezetünket!

Kérem a minimum rendelési mennyiséget a megrendelés leadásánál figyelembe venni, mert csak
minimum rendelési mennyiség esetén áll módunkban az adott terméket szállítani.

Lezárt hónap számláját utólag nem tudjuk módosítani.

Amennyiben cégnevet ad meg, vagy egyéni vállalkozókét kér számlát, mindenképpen kérünk hozzá
adószámot, e nélkül nem állítunk ki számlát és addig a csomagot nem indítjuk el, míg az adószám
nem kerül közlésre.

A telefonon leadott megrendelés alapján létrejött szerzõdés távollévõk között kötött szerzõdésnek
minõsül, amely szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a
késõbbiekben nem lesz hozzáférhetõ.

A megrendeléseket amennyiben lehetséges (készleten van), és módjában áll a webshopon
keresztül kérem leadni. Az e-mailben és telefonon leadott megrendelések számlázása nehézkes és
idõigényes, így ezen megrendelések teljesítése 2-4 munkanapot csúszhat.

A megrendelések módosítására kizárólag írásban, e-mailben van lehetõség.

A raktárkészleten lévõ termékmennyiséget, darab- illetve csomagszámot a webshop nem
tartalmazza, így egy termékbõl leadhatja a rendelését akár 200 db-ra is, miközben csak néhány
darab van raktáron. Az árukészlet adatait rendszerünk folyamatosan frissíti, így elõfordulhat az,
hogy a megrendelése leadásakor az adott áru idõközben már elfogyott. Így lehetséges, hogy a
megrendelést nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni, ezért is fontos, hogy utalás elõtt megvárja a
következõ e-mailt.

Amennyiben ingyenes szállítás lépett életbe, viszont a megrendelt termékeket nem tudjuk
maradéktalanul teljesíteni és ennek következtében a termékek összesített ellenértéke nem éri el az
ingyenes szállítási értékhatárt, abban az esetben nem tudjuk biztosítani a szállítás ingyenességét.

A megrendeléseket nem készítjük össze elõre, csupán azon megrendelések kerülnek elõkészítésre,

amelyek az aznapi postával mennek el, illetve amelyek átvételére aznapra idõpontot egyeztettük.

Amennyiben hibás mûködés, vagy elírás miatt egy-egy termék ára, vagy leírása nem helyesen
jelenik meg a webshopban, úgy a megrendelést nem áll módunkban azon az áron teljesíteni. Ebben
az esetben a helyes árról ajánlatot teszünk a vásárlónak, így a távollevõk között kötött szerzõdés
kizárólag akkor jön létre, ha az ajánlatot elfogadja, egyéb esetben jogában áll elállni a vásárlástól.
Ekkor a megrendelés érvénytelennek bizonyul.

Cseregarancia

Az általunk forgalmazott ékszerekre, szappanvirág csokrokra, horgolt termékekre minõségi
garanciát vállalunk. Igyekszünk minél élethûbb fotót készíteni, ennek ellenére a termékek
színárnyalata eltérhet a monitoron látottaktól, amelyért felelõsséget nem tudunk vállalni.

Az egyedi megrendelésekre, személyre szabott ékszerekre nem vonatkozik a cseregarancia.

Az eladó szavatossági és jótállási felelõsségére a Ptk-ban és a
45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel
nélküli elállási jogával. A webáruházban vásárolt bármely termék nem felelne meg az Ön
elvárásainak vagy egyszerûen úgy dönt, hogy mégsincs rá szüksége, hiánytalanul lehetõsége van
visszaküldeni az árut és ennek vételárát visszakérni. Az áru nem rendeltetésszerû használatából
eredõ károk költségei a vásárlót terhelik. Az elállási jog érvényesítésére a határidõ 14 naptári nap,
ami az áruátvétel napjától számolandó. A visszaküldött áru értékét az áru visszaérkezésétõl
számított 15 napon belül visszafizetjük Önnek vagy kérésére a következõ megrendelésénél
beszámítjuk. A termékek visszaszolgáltatása során felmerült költségek (vissza- és újra kipostázási
díj) Önt terhelik.

Tájékoztatom, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet mellékletében találhatja az elállási
nyilatkozatmintát, mellyel gyakorolhatja az elállási jogát, vagy pedig a kifejezetten erre vonatkozó
nyilatkozatával.

Ha hiányosan, megrongálódva vagy használtan küldi vissza a terméket, ebben az esetben Önt nem
illeti meg az elállás joga.
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg
Vevõszolgálatunkat a kezmuveskati@freemail.hu címen, vagy a +36/20-261-4217-es
telefonszámon.

Amennyiben a karkötõ 1 héten belül elszakad, ingyen újra fûzzük abban az esetben, ha az összes
tartozékát rendelkezésünkre bocsájtja a vevõ. Ha hiányzik a termékbõl, darabját 250 Forintért

pótoljuk. Amennyiben 1 hét után szakad el a karkötõ, 700 Ft-ért fûzzük újra hiánytalan tartozék
esetén. Itt is pótoljuk a hiányt darabonként 250 Ft-ért. Mindkét esetben a oda-vissza postaköltség a
vásárlót terheli.

Karkötõink köztesei, medáljai nem nemesfémbõl készülnek, ezért ha víz éri azokat,
elszínezõdhetnek, berozsdásodhatnak. Természetesen ilyen esetben tudjuk cserélni a közteseket,
medálokat 700 Ft munkadíj plusz anyagár ellenében. Szállítási költség a vevõt terheli.

Egyes ásványok kifakulhatnak, ez természetes folyamat része is lehet. Vannak ásványok (pl.
rózsakvarc, aventurin...) amiket "öngyilkos" köveknek is nevezünk, mivel "feláldozza" magát azért,
hogy amire való viselõjének hasson. Hosszú ideig tûzõ napnak kitéve, maró hatású anyaggal
érintkezve is megváltozhat a külleme!

Ezért nagyon fontos, hogy tengerbe, szaunába, edzés közben, mosogatás, fürdés közben vegyük le
karkötõnket. Ezeket betartva ékszerünk meghálálja és tartós, sokáig viselhetõ lesz.

Szállítási és fizetési módok

A termékek ára tartalmazza a törvényben meghatározott ÁFÁ-t, viszont nem foglalja magában a
szállítási költséget. Csomagolási költség minden esetben 50 Ft/csomag.

Külföldre nem szállítunk, valamint külföldi számlaszámról érkezõ utalást nem tudunk fogadni a
magas banki költség felszámítása miatt.

Magyarország egész területén kézbesítünk, házhoz szállítunk termékeket az alábbi feltételekkel.

A megrendelt termékeket igyekszünk a lehetõ leggyorsabban eljuttatni a megrendelõhöz. Ez azt
jelenti, hogy amint a pénz megérkezik a számlánkra, 1-3 munkanapon belül indítjuk a csomagot. A
csomagindítás tényérõl e-mailben értesítést küldünk.

Webshopunkban a minimum rendelés: 1600.-

Szállítási költség: 30.000.- fölött díjmentes.

Fizetés elõre utalással Magyarország határain belül:

Ennél a fizetési módnál a netbankon keresztül kerül kifizetésre a megrendelés ellenértéke. Kérem
utalás elõtt mindenképp várja meg a megrendelést visszaigazoló e-mail-ünket. Külföldi

számlaszámról érkezõ utalást nem tudunk fogadni a magas banki költség felszámítása miatt.

Befizetés cégünk bankszámlájára:

Ennél a fizetési módnál Ön befárad az Cib Bankba, és ott fizetni be közvetlenül a bankszámlánkra a
végösszeget.

Postai szállítás:

A mindenkori postai díjjaknak megfelelõen tudjuk elküldeni a termékeket ajánlott levélként,
elsõbbségi ajánlott levélként vagy MPL postacsomagként. Ha nagysága miatt nem fér be a
levélszekrénybe (2,4 cm felett), akkor postán maradó ajánlott levélként vagy csomagként küldjük a
termékeket.

Utánvétes postázásra nincs lehetõség!

Szállítás FoxPost csomagautomatába:

Szállítási költség: 1100.-

Ezen csomagokat a Foxpost szállító szolgálat csomagautomata pontjain tudja átvenni. Az automata
helyszínét a vásárlás során tudja kiválasztani a listából. A csomagot az indítás után pár napon belül
(1-5 nap) tudják átvenni 3 napon keresztül.

Utánvétes postázásra nincs lehetõség!

Személyes átvétel:

A személyes átvétel idõpont egyeztetés után oldható meg. A megrendelt termékeket Kispesten a
Kossuth Lajos utcában lehet átvenni. Üzletünk nincs! Az átvétel hétköznaponként 8-20 óráig
lehetséges. A helyszínen készpénzben és kártyával is lehet fizetni. (Kártyás fizetést elõre kérem
jelzze!)

Eõször egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldésérõl, majd a hivatalos a megrendelés
teljesítésérõl szóló visszaigazolást is e-mailben küldjük el vásárlóink részére.

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl

A megrendelés leadása írásban kötött szerzõdésnek minõsül, amelyre az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl
szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerzõdés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.

A szerzõdés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A megkötött szerzõdés írásban kötöttnek minõsül, iktatjuk és a késõbbiekben bármikor
visszakereshetõ.

A szerzõdés nyelve magyar.

Tárhely szolgáltató:

Onlinex Solutions Kft.

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. / fszt. 1

Adószám: 26701581104

E-mail: contact@superwebaruhaz.hu

Tel: +36/ 20-415-9967

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelõ neve, elérhetõségei

Az adatkezelõ megnevezése: Czeróvszkiné Tarjáni Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban:
Adatkezelõ)
Az adatkezelõ levelezési címe: 1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 52-54.
Az adatkezelõ e-mail címe: kezmuveskati@freemail.hu
Az adatkezelõ telefonszáma: +36/20-261-4217
Honlap: http://katiasvanyekszerek.superwebaruhaz.hu/

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes
adatok köre, valamint az adatkezelés idõtartama
A cookie-król:
Mint minden más honlap, oldalunk is cookie-kat használ. A cookie-k, vagy más néven sütik

betûkbõl és számokból álló rövid adatcsomagok, amelyet a webshopunk küld az Ön böngészõjére,
elõsegítvén ezzel a webshopban való böngészést, vásárlást, illetve hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közremûködik abban, hogy néhány fontos,
statisztikai jellegû információt gyûjtsünk a látogatóinkról. A sütik nem tárolnak személyes adatokat,
nem alkalmasak a látogató azonosítására. Kétféle csoportjuk van tárolás szempontjából: némelyik a
honlap bezárása után automatikusan törlõdik, némelyik hosszabb ideig tárolódik az Ön
számítógépén, amíg Ön által nem kerül törlésre.
A webshop böngészésével Ön elfogyadja a cookie-k használatát.
A sütik használatára a honlapunkra lépéskor felhívjuk a figyelmet, melyet Ön az Engedélyezem
gombra kattintva jóváhagyhat. A cookie-k használatát a böngészõjében bármikor letilthatja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetõek az Ön számára. A cookie-k törlésérõl bõvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
o Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
o Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
o Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A regisztrációval, a megrendelésekkel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre: a megrendelõ neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe,
cégek és vállalkozók esetén adószáma.
Az adatkezelés célja: a szerzõdés létrehozása és teljesítése, számlázás, vásárlói kapcsolattartás
és a szerzõdéshez kapcsolódó esetleges utólagos panaszok kezelése. A számlázással kapcsolatos
adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés idõtartama: az érintett kérésére történõ törlésig, de amennyiben a szerzõdés
létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban kizárólag
Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 6 § (5) bekezdése a)
pontja alapján az Adatkezelõt terhelõ, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, az
Adatkezelõ az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során
megismert személyes adatait 8 évig megõrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre: a megrendelõ neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe
Az adatkezelés célja: a szerzõdés teljesítése, kiszállítása
Az adatkezelés idõtartama: az adatkezelõ a megrendelt áru kiszállításáig kezeli az adatokat
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) elõírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

További adatkezelések
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit

az Adatkezelõnek teljesítenie kell. Az Adatkezelõ az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelõ), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelõ
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az adatok feldolgozásáról és tárolásáról

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Onlinex Solutions Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetõségei: Telefonszám: +36-20/415-9967, E-mail cím:
contact@superwebaruhaz.hu
Írásbeli szerzõdés alapján az adatfeldolgozó az adatkezelõ megbízásával az adatok tárolását
végzi, annak megismerésére, továbbítására nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggõ adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-999-0369
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

A futárszolgálat az adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés szerint közremûködik a megrendelések
kiszállításában, melynek során a vásárló nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, a
feladást követõ naptári év végéig jogosult kezelni.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Félpengõ Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 2. 1/1.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-30/ 491-8469
Az adatfeldolgozó e-mail címe: konyvelo@felpengo.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés szerint közremûködik a számviteli
bizonylatok könyvelésében, melynek folyamatában az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét,
esetleges adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelõ idõtartamban kezeli, ezt követõen haladéktalanul törli.

Adatbiztonság
Az Adatkezelõ vállalja, hogy a birtokába kerülõ személyes adatokhoz csak azon partnerei férjenek
hozzá, akiknek a munkájához ezen adatok megismerése elengedhetetlenül szükséges.
Megfelelõ biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy mind a papír alapú, mind az
elektronikus formában tárolt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Az adatkezelés során az érintettet megilletõ jogok
Az adatkezelés idõtartamán belül érintettet megilleti:
o a tájékoztatáshoz való jog,
o az adatok helyesbítéséhez való jog,
o az adatok törléséhez való jog,

o az adatok zárolásához való jog,
o a tiltakozás joga.
Tájékoztatást kérhet az adatkezelés idõtartamán belül személyes adatai kezelésérõl. Az
Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül írásban, közérthetõ formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kérheti az adatainak helyesbítését, amennyiben azok a valóságtól eltérnek. Az adatkezelõ
legfeljebb 15 napon belül javítja.
Kérheti adatainak törlését, melynek az Adatkezelõ legkésõbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés
joga nem teljesíthetõ abban az esetben, ha az Adatkezelõt törvény kötelezi az adatok további
tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével, illetve a Számviteli
törvénnyel összhangban az Adatkezelõ jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például
a számlázással összefüggésben).
Érintett kérheti, hogy az Adatkezelõ a személyes adatait zárolja, amennyiben a törlés sértené az
Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az a
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Személyes adatainak tárolása ellen Ön tiltakozhat is:
o ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5)
bekezdésében foglalt esetben;
o ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az Ön hozzájárulása nélkül - közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül
az adatkezelõ megvizsgálja, amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést felfüggesztjük,
melyrõl írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetõségek
Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárását (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor
22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogsértések esetén, vagy ha az Adatkezelõ nem
teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelõvel szemben bírósághoz is fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történõ böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges elõzetes
regisztráció.

A webáruházban a termékek között több módon is böngészhet:
ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESÕ dobozba beírva,
a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.

Távszerzõdés

A szerzõdés tárgya a Kati Ásvány Ékszerek web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek
tulajdonságait, jellemzõit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban
található termékek adatai a megrendelés idõpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre
vonatkozó, de késõbbi idõpontban történõ megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A
webáruházban található ajánlatok az adott idõpontban hatályosak.

A megrendelõlap kitöltésével, elküldésével és annak az e-mail által történõ visszaigazolásával a
45/2014. Kormányrendelet alapján távollévõk közötti szerzõdés jön létre a(z) Kati Ásvány Ékszerek
Budapest, XIX. kerület, Telefon: 06/20-2614217, E-mail: kezmuveskati@freemail.hu Adószám:
68590659-1-43 mint Szolgáltató, valamint a Megrendelõ, mint Vevõ között az alábbi feltételek
szerint:

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles
haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevõvel a továbbiak egyeztetése
érdekében, ez esetben a távszerzõdés Felek között nem jön létre.

Vevõ köteles az általa feladott Megrendelõlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre
kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - Szolgáltató részére az általa
kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött
szerzõdésekrõl szóló 45/2014. Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A webáruház használatának segítségével létrejövõ szerzõdések nyelve a magyar, az ily módon
kötött szerzõdések nem minõsülnek írásba foglalt szerzõdésnek, és azokat a Katii Ásvány
Ékszerek nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a ,,Kosárba teszem" gombra kattintva helyezheti a
kosárba, amely minden termék listaoldalán, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a
termék mellett.
A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék
mennyiségén. A kosár tartalmát bõvítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be
is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található ,,Pénztárhoz" gombra, majd a rendelés
összesítõ oldalon a ,,Megrendelem" gombra kattintva.
A rendelés összesítõ oldalon lehetõség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére,
és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges
tartalmú üzenet küldésére.
Kellemes vásárlást kíván webáruházunk!

