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BEVEZETŐ
Kérjük, amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a Vinkler Tibor ev. által üzemeltetett
www.eletso.hu domain néven elérhető weboldalnak (a továbbiakban: „weboldal”), figyelmesen
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, vásárolja meg termékeinket, amennyiben minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási
kódexre nem utal. A www.eletso.hu működésével, megrendelési és szállítási folyamatával
kapcsolatos felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

ÜZEMELTETŐI ADATOK
Cégnév: Vinkler Tibor ev.
Székhely: 2640, Szendehely, Kápolna u. 35.
Adószám: 66393164-1-32
Nyilvántartási szám: 34641880
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: kapcsolat@eletso.hu
Telefonos elérhetőség: 06-20/311-23-44
Szakmai érdekképviseleti szerv: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: Neve: Tárhelypark Kft.
Székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telephelye: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4.
E-mail címe: info@tarhelypark.hu

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
A www.eletso.hu oldalon árusított termékek kizárólag házhozszállítással rendelhetőek,
Magyarország területén belülre.
Jelenleg még nem rendelkezünk üzlethelyiséggel, internetes áruházként üzemelünk, ezért
termékeinket a www.eletso.hu oldalon feltüntetett házhoz szállítási módokon tudjuk csak
szállítani.

A KÍNÁLT TERMÉKEK AZ ALÁBBIAK SZERINT
KATEGORIZÁLHATÓAK:
Só termékek (erdélyi étkezési só, parajdi fürdősók, parajdi só-szappan, parajdi só-párnák, erdélyi
sós ételízesítő, erdélyi sós fűszersók/fűszerkeverékek, sótabletta) és egyéb termékek (étkezési
szódabikarbóna, sópipa, illatpárna, teakeverék).
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK
A vásárlás a www.eletso.hu/parajdi-so-bolt oldalon történik, illetve rendelését leadhatja email-ben
vagy telefonon keresztül is.
Amennyiben szeretne értesülni aktuális akcióinkról, érdemes feliratkozni a hírlevelünkre.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
Terméket rendelni a hét bármelyik napján és időpontjában tud tőlünk a megadott kapcsolati
formulákon keresztül. Amennyiben telefonon éppen nem vagyunk elérhetőek, amint tudjuk
visszahívjuk önt.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailen vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja
teljesíteni a megrendelését.

EGYÉB MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek. Vinkler Tibor ev. 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 teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet
sor! Amennyiben a megrendelés teljes egészében visszautasításra kerül, a termék vételárának
előre történő kiegyenlítése esetén, 30 napon belül visszautalásra kerül az összeg, annak küldője
részére.
Előre utalás választása esetén, a ki nem fizetett megrendeléseket 30 nap után töröljük.

RENDELÉS MENETE
1. Kiválasztja a megvásárolni kívánt termékeket a www.eletso.hu/parajdi-so-bolt oldalon.
2. Kosárba teszi azokat a „Kosárba rakom” illetve az „Opciók választása” gombbal.
3. A „kosár megtekintése” gombra kattintva, Kosarában (www.eletso.hu/kosar) áttekintheti a
rendelni kívánt termékeket, azok darabszámát, és kiválaszthatja a szállítási módot.
Ha rendelkezik vele, itt megadhatja egyedi kódját (kuponkódját).
4. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Pénztár (www.eletso.hu/megrendeles) oldalra jut,
ahol megadhatja a szállítási adatokat, elérhetőségeket, és kiválaszthatja a szállítási- és fizetési
módot.
A „Megjegyzés” mezőben bármilyen, a megrendelésével összefüggő információt megadhat.
5. Regisztrálhat is oldalunkra, így Saját fiókjában (www.eletso.hu/sajat-fiok) később megtekintheti
adatait, megrendeléseit.
6. A „Megrendelés elküldése” gombbal véglegesítheti rendelését.

A MEGRENDELÉS VÉGÖSSZEGÉNEK FIZETÉSI MÓDJAI
Utánvétel választása esetén, a megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell
kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz, így a kiszállítás díját is.
Lehetőséget biztosítunk a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére is, ha Önnek úgy
kényelmesebb. Ebben az esetben az alábbi, CIB banknál vezetett bankszámlaszámra
szíveskedjen átutalni a megrendelés végösszegét:
Bankszámlaszám: 10700323-65687741-51100005
Számlatulajdonos: Vinkler Tibor
Közlemény: a megrendelés sorszáma, esetleg a megrendelő email címe
A közlemény rovatban, kérjük, mindenképpen tüntesse fel a megrendelése sorszámát, esetleg
azt az e-mail címét, amiről a megrendelését küldte.
Bankkártyás fizetésre a PayPal oldalán (http://paypal.com/) keresztül van lehetőség.

A TERMÉKEK ÁTVÉTELE
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL
A termékek, a megrendelés visszaigazolását követően, 5 munkanapon belül kerülnek átadásra a
szállítást végző partnernek, és ezt követően érkeznek meg önhöz.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS DÍJSZABÁSA
A házhozszállítás díja Magyarország teljes területére vonatkozóan az Átvételi módok oldalon
(http://eletso.hu/itt_kerje_a_parajdi_sot) kerül feltüntetésre.
Amennyiben a felek e-mail-ben, írásban vagy telefonon a házhozszállítás költségéről
megegyeznek, az aktuális megrendelés és vásárlás folyamán az később egyik fél részéről sem
változtatható.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, INFORMÁCIÓK
A futár egy munkanap alatt kézbesíti, és akár háromszor is házhoz viszi a csomagot, valamint
email-ben vagy telefonon értesítik önt.
A posta 2 nap alatt kézbesíti a csomagot, viszont csak egyszer próbálják meg átadni, utána pedig
10 napig őrzik, így bármikor érte mehet, ha nem sikerülne otthon átvennie.
Kérjük a csomagot kézhezvételkor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, mert a szállítás során
keletkező károkért reklamációt csak jegyzőkönyv ellenében áll módunkban elfogadni.
A házhozszállítás során keletkező esetleges károkért Vinkler Tibor ev. felelősséget nem vállal.

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, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének
előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL
Jelenleg még nem rendelkezünk üzlethelyiséggel, internetes áruházként üzemelünk, ezért a
személyes átvételt nem tudjuk biztosítani.

ELÁLLÁS JOGA
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó egy év 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.
A vállalkozó,a termék visszaérkezését követően,a kormányrendelet értelmében haladéktalanul,
de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát,a kiszállítási költségekkel együtt,a
fogyasztó részére.

ELÁLLÁS JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy
az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján vagy
telefonon) az alábbi címek valamelyikére:
Postai úton: 2640 Szendehely, Kápolna utca 35.
Elektronikus úton (email-ben): kapcsolat@eletso.hu
Telefonon: 20/311-23-44
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek

amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.

ADATKEZELÉS
A www.eletso.hu oldal használata során az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél számára, kivéve abban az esetben
amennyiben az a házhoz szállítást végző partner számára szükséges információ. (Pl:
Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). A weboldal böngészése folyamán technikai
információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.) A
szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné
engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása
esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A
cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés
folyamán rögzített adatokat a www.eletso.hu a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A
weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a
www.eletso.hu bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján
biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek bármelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a kapcsolat@eletso.hu e-mail címen.

A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS
SZELLEMI TULAJDONJOG
A weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme (szöveges, képi és egyéb
tartalmak), továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és
technikai megoldások, grafikák, logók és más részek Vinkler Tibor ev. szellemi tulajdonát
képezik.
Vinkler Tibor ev. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő
másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.
Vinkler Tibor ev. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt
ad ahhoz, hogy a weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját
személyes használat céljára a weboldal látogatója letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa,
harmadik fél számára hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a
weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, archiválását illetve
megosztását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy
licencet nem szerez Vinkler Tibor ev. weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira,
védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.
A weboldalon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló hasznosítása,
illetve bármely formában történő terjesztése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal,
bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba,
weboldalba építése, akár elektronikus, akár más formában.
A weboldal tartalmának, illetve Vinkler Tibor ev. egyéb szellemi tulajdonának bármely további
felhasználása kizárólag Vinkler Tibor ev. előzetes engedélyével lehetséges. Vinkler Tibor ev.
minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz a jelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő
jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

ZÁRADÉK
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv,
a távollevők között kötött szerződésekről szóló

17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weblap
oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.eletso.hu
általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

