Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a vekonyleszek.hu webáruházat üzemeltető OLS Bt. (székhelye: 1071
Budapest, Damjanich utca 18.; cégjegyzékszáma: 01-06-318619; adószáma: 28514176-2-42 ; email elérhetőség:
info@vekonyleszek.hu, telefonszám: (+36) 70 383 5076; továbbiakban: Szolgáltató) és a OLS Bt. által a vekonyleszek.hu
webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:
Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.vekonyleszek.hu weboldalon található elektronikus webáruházban, a webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF
hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a
szerződésben leírt módokon jön létre.
1.2. A vekonyleszek.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.
1.3. A vekonyleszek.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen
valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve
lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben(e-mailben) van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru
megvásárlása, az áru ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.
1.5 A vekonyleszek.hu webáruház üzemeltetését, a kiskereskedelmi tevékenységet az OLS Bt. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 18.
Telefonszám: (+36) 70 383 5076
E-mail: info@vekonyleszek.hu
1.6 A vekonyleszek.hu webáruház ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
Ügyfélszolgálat címe: 1094 Budapest, Tompa utca 16.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óra között.
Telefonszám: (+36) 70 383 5076
E-mail: info@vekonyleszek.hu
2. Regisztráció, megrendelés
2.1 A vekonyleszek.hu webshopban a vásárláshoz regisztráció nem szükséges. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van
előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A regisztrációt követően a vásárlói profil
lehetőséget ad a webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a későbbi vásárlásoknál
nem kell újfent a különböző szükséges adatokat újra begépelni..
2.2 A látogatóknak, vásárlóknak a bal alsó sarokban található "Vásárlói fiók" blokk "Regisztráció" linkre kattintva van lehetősége
regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: név, e-mail cím, mobiltelefon szám, cím, jelszó illetve
ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadására.
2.3 A felhasználó az oldalba való belépés után a jobb felső sarokban található "Profil" blokk "Adatmódosítás" menüpontra kattintva éri
el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok, illetve
ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a vásárlást és a kiszállítást megkönnyítő adatok felvitelére.
A profiladatok módosítása után a rendszer a megadott email címre egy értesítő e-mailt fog küldeni a változtatásokkal.
Elfelejtett jelszó esetén a "Profil" blokk "Visszatérő vásárló" menüpontban az "Elfelejtettem a jelszavamat" szakaszban lehet az ott
található linkre kattintva új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer haladéktalanul
megküldi az új jelszót a megadott e-mail címre, amivel azután már be lehet jelentkezni a webáruházba.
2.4 A felhasználó fiókját és adatait a "Profil" blokk "Adatmódosítás" menüpontban a "PROFIL TÖRLÉSE" gombra kattintva lehet
kezdeményezni. Ebben az esetben a felhasználó profiljában található személyes és egyéb adatok véglegesen- és visszavonhatatlanul
törlődnek a webáruház rendszeréből.
A webshop vásárlóinak, a konkrét vásárlásoknak az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben
meghatározott ideig őrizzük meg.
A felhasználói adatok törlésével párhuzamosan a rendszer a felhasználó megadott email címére az adatok és a fiók törléséről egy
értesítést küld a felhasználónak.
2.5 A vekonyleszek.hu webshopban az egyes termék(ek) mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges
alapvető adatok, információk, a termék ára, a műszaki paraméterek és a termék fotója is. A kiválasztott termékek mellett található
“KOSÁRBA TESZ” gombra kattintva a kiválasztott terméket a kívánt mennyiségben a webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A
kosárba tetszőleges termék helyezhető el.
2.6 A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően a kosár tartalma a menüsorban található kosárra kattintva érhető el. Itt
módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetőek a kosárban lévő tételek.
2.7 A kosár termékeinek megrendeléséhez a „MEGRENDELÉS” gombot megnyomva juthatunk el, ahol a kapcsolattartó adatait (email, név, telefonszám), számlázási- és szállítási adatokat lehet beálítani. Szintén ezen az oldalon van lehetőség feliratkozni a
webáruház hírlevelére. A "TOVÁBB" gombra kattintva lehet kiválasztani fizetési- és szállítási módokat, illetve itt lehet megadni az
esetleges kuponkódot is. A "TOVÁBB" gombra kattintva jutunk az eddig beírt adatok ellenőrzésére és itt lehet alul megjegyzést,
kiegészítést, kérést fűzni a megrendeléshez. Az adatok természetesen módosíthatóak, az esetleges gépelési hibák a "VISSZA"
gombra kattintással javíthatók.
Ha mindent rendben találunk, a megrendelés jóváhagyásához először el kell fogadni a jelen Általános szerződési feltételeket és az
Adatkezelési tájékoztatót az alul található chekbox-ot kipipálva. Ezek után a "MEGRENDEL" gombbal véglegesíthetjük a rendelést.
2.8 A megrendelés megtörténtét követően a webáruház a vevő e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés
részletes adataival.
2.9 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre, tehát személyes átvétel esetén a
termék(ek) árának megfizetésekor, banki átutaláskor a pénzösszeg a webáruház bankszámlájára való érkezésekor illetve utánvétel
esetén az utánvét összege a futárnak való átadásakor.
2.10 Ügyfélszolgálatunk Munkatársai az info@vekonyleszek.hu címen, illetve munkaidőben a (+36) 70 383 5076-os telefonszámon
készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.
3. Fizetési módok és fizetési feltételek
3.1 A megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítésére öt lehetőség kínálkozik a webáruházban:
- személyes átvétel esetén fizetés a helyszínen átvételkor

- kiszállítás esetén előreutalás banki átutalással vagy fizetés OTP Simple segítségével
- kiszállítás esetén utánvéttel történő fizetés
A helyszínen történő termék átvételekor vásárlóinknak lehetősége van Budapesten üzletünkben a 1094 Budapest, Tompa utca 16.
szám alatt személyesen átvenni a megrendelt terméket, ahol az átvételt követően történik meg a fizetés készpénzzel.
Banki átutalás esetén vevőink a megrendelt termékek árát banki átutalással, előreutalással is kifizethetik webáruházunk számára. A
fizetendő összeget a megrendelést követően kérjük bankszámlaszámunkra: MagNet Bank - 16200106-61225202 átutalni. Az összeg
beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek illetve személyesen is átvehető üzleteinkben.
Az átutaláshoz szükséges adatokat(megrendelés száma, számlaszám, megrendelt termék adatok) a megrendelés webáruházban
történő lezárását követően automatikusan elküldött email visszaigazolás részletesen tartalmazza.
Bankkártyás fizetés esetén vevőink a megrendelt termékek árát bankkártyás fizetéssel, előreutalással is kifizethetik webáruházunk
számára. A vekonyleszek.hu webáruházban az OTP Bank fizetési rendszer működik, ahol ezt a fizetési módot választva a vevő
automatikusan átkerül az OTP Bank fizetési oldalára. A fizetési oldalon a kártyaadatok megadásával elindul a tranzakció.
A fizetés eredményéről a rendszer tájékoztatja a vásárlót, a kártyatulajdonost, majd a vásárló visszairányításra kerül a webáruház
oldalára.
Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek vagy a termék átvehető üzleteinkben
személyesen.
Utánvéttel történő fizetés esetén megrendelést követően a házhozszállításkor a helyszínen a futárnak a termékcsomag átvételét
követően helyben kell készpénzben kiegyenlíteni a termék árát.
3.2 A megrendelt termék(ek) átvételére házhozszállítás esetén a futárcéggel történő kiszállítás keretében van lehetőség.
3.3. A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a vekonyleszek.hu webáruház üzemeltetője a OLS Bt. megbízásából a GLS
General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futár cég végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor
megadott szállítási címen két alkalommal megpróbálja a kézbesítést teljesíteni.
3.4 A webáruházban megvásárolható termékeinket védő csomagolásban szállítjuk megrendelőinknek, termékcsomagjainkat
egységesen költségmentesen szállítjuk ki a vásárlóink által megadott szállítási címre, amely költség az utánvétel költségét is
tartalmazza utánvételes megrendelés esetén.
3.5 A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban az ügyfél nem
tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot
megadni(erre a megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség). A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel
meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! Fontos! Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt
szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés(hiány) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a
csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A csomagban megtalálja a számlát, a használati
útmutatót, a garanciális feltételeket és szerződési feltételeink nyomtatott verzióját, amely tartalmazza az ügylettel kapcsolatos
adatokat, információkat.
3.6 A szállítást végző futárcég honlapja: www.gls-hungary.com A futárcég szállítási feltételeit a fenti honlap “Általános üzleti
feltételek” menüpontra kattintva éri el. A futárcég központi telefonszáma, kapcsolati űrlapja a fenti honlap “Kapcsolat” menüpontja
alatt érhető el.
3.7 Szállítással kapcsolatos kérdések esetén az info@vekonyleszek.hu email címen vagy a (+36) 70 383 5076 telefonszámon a
webáruház üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben.
3.8 A weboldalon megjelenő kedvezmények, akciók és kupon kódok, minden esetben 10 000 Ft érték feletti vásárlás esetén
érvényesek, kivéve ha ettől a kedvezmény kihirdetésében eltérünk.
4. Az elállás joga, az elállás részletei
4.1 Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása illetve átvétele után el kíván a vásárlástól állni, azt az áru átvételét követő 30
naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.
4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette.
Több termék adásvétele eseten, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljása szolgáltatott
termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele
napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát.
Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát
telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.
4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 14
naptári napon belül postán vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától
számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webáruház számára.
4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:
Elállási nyilatkozatminta
Címzett: OLS Bt., 1094 Budapest, Tompa utca 16., Email: info@vekonyleszek.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]
4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon
belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is.
Ha az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni.
A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni.
A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz,
kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet
semminemű többletköltség nem terheli.
4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének a közvetlen költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás
vállalta ezen költség viselését.
4.7 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó

használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a termék
nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi esetekben:
a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2)
bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
5. Kiterjesztett pénzvisszafizetési garancia
5.1 A vekonyleszek.hu webáruház üzemeltetője a OLS Bt. a webáruházban vásárolt termékek esetén 30 napos pénzvisszafizetési
garanciát biztosít vásárlóinak.
5.2 A kiterjesztett pénzvisszafizetési garancia érvényesítése csak az eredeti számlával, az eredeti bizonylattal, az eredeti csomagolás
visszaküldésével és a hibátlan, sérülésmentes termék visszaküldésével érvényesíthető ügyfélszolgálatunknál.
6. Garanciális feltételek
6.1 Termékeinkre a törvény által meghatározott garanciát, illetve garanciaidőt vállaljuk, kivéve ha a termék melletti leírásban ettől
eltérünk.
A garanciális javításokat a szakszervizek bevonásával végezzük el lehetőség szerint minél gyorsabban.
6.2 A nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibát garanciális javításban nem tudjuk elvégezni.
6.3 Termékeinket parfümtől, krémektől, gyógyvíztől és minden más vegyszertől óvni kell. Az erős napsugárzás általi felhevülés a
termékeink szerkezetét tönkre tehetik.
7. Szerzői jogvédelem
7.1 A weboldalunkon (www.vekonyleszek.hu) található képek, videók, szövegek, megnevezések és minden más tartalom az OLS Bt.
tulajdonát képezik. Ennek a tartalomnak mindennemű másolása, felhasználása akár részben vagy megváltoztatva, kizárólag az OLS
Bt. írásos engedélyével lehetséges. Ezen anyagok engedély nélküli felhasználása büntetőjogi felelősséget von maga után.
7.2 Azok az anyagok amelyeket az OLS Bt. más cégtől kapott felhasználásra ugyancsak a cégek szerzői jog védelme alatt állnak.
8. Egyebek
8.1 A vekonyleszek.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak
ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
8.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a vekonyleszek.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A
látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a
vekonyleszek.hu webáruházához való kapcsolódásáért és a vekonyleszek.hu áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető
nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan
hibákat, amelyek megakadályozzák a vekonyleszek.hu webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást,
továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen
kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
8.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat,
akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését, törölheti profilját és visszautasíthatja vásárlási
szándékát.
8.4 A vekonyleszek.hu webáruház ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a
vekonyleszek.hu webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a
megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak
megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos
Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.
8.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.
Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.
8.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Budapest, 2018. június 23.

