Általános Szerződési Feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ADATVÉDELEM a
www.oroszjuditbags.hu webáruház használatáról
Üdvözöljük webáruházunk oldalán! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (vevő) a https://www.oroszjuditbags.hu címen elérhető honlap használatával
kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános
szerződési feltételeket.
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a webáruházunk által kínált lehetőségeknek,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
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.
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: JAS FISH, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
Székhely, Átvételi pont, Levelezési cím: 1132 Budapest Kresz Géza u.32.II.1
Adószám: 24849878-2-41
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Közösségiadószám: HU24849878
Cégjegyzékszám: 01-17-000834
Nyilvántartási szám: 44093047
Vezetve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásába
Statisztikai számjel: 24849878-6810-226-01
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: oroszjudit1@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 20/9262785
Számlaszám: UniCreditBank
10918001-00000063-89480004
A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Viltor webáruház rendszer - https://viltor.hu/- Paller Endre egyéni vállalkozó8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.- E-mail (elsődleges kapcsolat) info@viltor.hu -Telefon: 06 70 933 43 04
A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.
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.
Adatvédelem
(lásd. Adatvédelmi nyilatkozat)
Az Orosz Judit Bags (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a
regisztrált felhasználók (érintett) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából (számlázás,
szállítás), és hírlevélben történő tájékoztatásból, ahova önként iratkozhatnak fel.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A termékek: Kizárólag saját készítésű bőr táskák , pénztárcák, nesszeszerek, kulcstartók.
A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz
szállítással, csomag automatából vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel, az
Orosz Judit Bags átvételi pontján (Bp. 1132 Budapest Kresz Géza u.32.II.1 ).
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak.
A termék árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját, de a csomagolást igen.
A termékekhez megadott, meghatározott szállítási díjak kizárólag Magyarország területén belül érvényesek. Az
Ország határon kívül eső szállítási mód és költségvonzat egyedileg kerül elbírálásra, valamint egyeztetésre a
vevővel.
Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak
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illusztrációként szerepelnek.
Rendelési információk
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek
része, a Szállítás/Fizetés menüpont alatt.
Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, között. A felsorolt termékek
mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha
bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék
oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra
van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon, vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a
kapcsolatot az üzemeltetővel.
A rendelés 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 Kosármódosítás oldalon változtathatja.
- Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot,
illetve adhatja le rendelését.
A webáruházban mód van a regisztráció nélküli vásárlásra is, csak a szállításhoz tényleg nélkülözhetetlen adatokat
kell megadnia a pénztárban.
A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.
Megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.
A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől
eltérhetnek.
Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot
munkatársainkkal.

A megrendelések feldolgozása
Munkanap: 9.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00
Csomagátvétel, előzetes telefonos egyeztetés után!
A megrendelés feldolgozása, ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül
feldolgozásra. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő
termékek esetében max. 5 munkanap, ettől csak a futárszolgálat térhet el ünnepi időszakokban, de arról
személyesen értesíti a vásárlót. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően,
tájékoztatjuk a vásárlót a várható szállításról.
A megrendelt termék ellenértékének díj fizetésének módja és szállítás módja
A megrendelt termék fizetésének, szállításának módja: Szállítás/Fizetés
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Szállítási módok
Orosz Judit Bags átvételi pont
Leírás:
Előre összeállított csomag személyes átvétele, a webáruház saját átvételi pontján. Cím: 1132 Budapest Kresz
Géza u.32.II.1
Költség(ek):
A szállítási módnak nincs költsége.
Posta
MPL - Magyar Posta házhozszállítás, MPL- Magyar Posta- postán maradó, MPL- Magyar Posta- PostaPont, MLPMagyar Posta- csomagautomata

Foxpost
·

csomagpontok

·

csomagkövetés lehetősége

Választható fizetési módok
Utánvét - Orosz Judit Bags
Leírás:
Orosz Judit Bags átvételi ponton készpénzben tudsz fizetni.
Bankkártyás fizetés
Banki utalásos: Közleménybe a rendelés szám beírásra kell kerüljön felvételre
Barion elekronikus fizetési módok

Ha szeretné megváltoztatni a táskát/kulcstartót/nesszeszert/stb. egy másik modellre vagy színre, akkor azt először
vissza kell küldenie, majd egy másik megrendelésben meg kell rendelnie a kívánt terméket.
Cserélni csak nem használt nem sérült (pl. címke, küllem sértetlen..) terméket tudunk!

Garancia, jótállás, szavatosság
A webáruházunkban forgalmazott termékekre gyártói garancia vonatkozik (gyártási hibából eredő, már vásárlás
pillanatában fennálló hibák esetén). Garanciával kapcsolatos igények ügyintézésekben a - 19/2014. (IV. 29.) NGM
rendelet - mindenkori erre vonatkozó jogszabály szerint járunk el. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a
termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetési
adatainkat a https://www.oroszjuditbags.hu -n találja meg.
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Amennyiben az Orosz Judit Bags webáruház és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az Orosz Judit
Bags-el folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita
esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Európai Fogyasztói Központ (EFK) elérhetőségei: http://fogyasztovedelem.kormany.hu
Cím:
József körút 6. Budapest 1088 Magyarország
Egyéb elérhetőségek:
Email:
info@magyarefk.hu
Telefon:
06-1-459-48-32
Fax: 06-1-210-25-38
http://www.magyarefk.hu

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése http://www.bekeltet.hu
A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén felmerülő
kérdésekkel forduljon ide bizalommal:

Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont
E-mail: onlinevita@bkik.hu
Telefon: +36-1-488-2033

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Az Orosz Judit Bags jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A
módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
Az Orosz Judit Bags fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.
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