Á.SZ.F.
Általános Szerződési és Felhasználási feltételek
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni
Webáruházunknak, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és csak
akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,
és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül
iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem
kereshető vissza.
A szerződés főbb tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üzemeltetői adatok ismertetése
Rendelési információk ismertetése
A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
Az elállási jog ismertetése
Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
Adatkezelési információk

Üzemeltetői adatok
•
•
•
•
•
•
•

Cégnév: MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
Székhely: Szlovákia, 949 11 Nitra, Škultétyho 3
Adószám: SK2022720205
Cégjegyzék szám: 44500211
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@kreativ-fal.hu
Számlaszám: IBAN: SK5111000000002622196318

Rendelési információk
A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetőek meg, postai házhoz
szállítással. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a
szlovák törvényben előírt 20 %-os áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz
szállítás díját. A részletes szállítási díjszabás külön tétel, melyet a
megrendeléskor feltüntetünk.
A webáruházban található termékkategóriák között böngészhet. Ha olyan
kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti egy-egy
termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait.

Rendelés menete
1. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.
A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés
előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha
regisztrálja magát.
Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a
jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét,
akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.
Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg
regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot.
2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti szerkesztheti.
Itt megtekintheti és módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen
mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek
legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt.
3. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek
egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait.
Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését.
Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Regisztráció
Amennyiben vásárolni szeretne a, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell
adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is. A regisztráció véglegesítése előtt
szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben
visszaigazoljuk. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.
Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes
megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába
kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő
felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával
hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön
számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A
törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési
kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti.
A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer
lehet regisztrálni.
A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:00-15:30 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az a
követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő

termékek esetében maximálisa 30 nap. A termékek adatlapján megjelenített
képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként
szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli
változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel
történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő
kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
A weboldalon történő technikai hiba esetén a MAPA Slovakia Trade Kft-nek
joga van elállni a szerződéstől, vagyis ebben az esetben nem köteles a terméket
legyártani.
A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A megrendelt termék fizetésének módja
1.banki előre utalással: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a
visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és
a megrendelésszámot, melyre hivatkozni kell az átutalás során. Amennyiben az
átutalt összeg megérkezik számlaszámunkra (a tranzakció általában másnap
reggelre megérkezik) csak akkor adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.
2. utánvéttel: A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott
címre, ahol a termék árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvételes
megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a
kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni. Banki utalás esetén a fizetendő
végösszeget kérjük a megadott bankszámlára utalni. Előre utalás esetén a
csomag összeállítás az összeg számlánkra érkezése után kezdődik meg. A
fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot
kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a
csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban
elfogadni.
Szállítási határidő
Raktáron lévő termékek esetében 2-14 nap.
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a
csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük,
újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése
esetén áll módunkban ismételten elindítani. Az át nem vett csomagok szállítási
költségét a megrendelőre terheljük!

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék
kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:
•
•

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható
pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott egyedi igények
alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra. Ilyen tételek
azok a termékek, melyekre a megrendelő által megadott szöveg, és, vagy
fénykép kerül. Dekortáblák, matricák esetében az is egyedi terméknek
minősül, ha olyan színben, vagy méretben rendeli meg a terméket melyet
webshopunk terméklistája nem tartalmazott.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a
fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül
elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének
napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli
megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig,
legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap
elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés
napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli
megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig,
legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2)
bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve
– a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított
három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap
elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a

szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc
munkanap van hátra. (4)
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás
köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az
elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A
vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából
eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a
fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás
nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek
ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött,
illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak
elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan
romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára
vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott
elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy e-mailban. Postai úton írásban
történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, az emailon történő jelzés alkalmával pedig az e-mailon történő jelzését. Postai úton
történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így
tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa a
cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött
csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A
megrongált, vagy megsérült terméket nem áll módunkban visszatéríteni.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre
kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az
esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.
(például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék

visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott
bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai
úton történő visszajuttatás is lehetséges!)
Adatkezelés
Az adatkezelés szabályai az "Adatkezelési Szabályzat" menüpontban
olvashatóak.

