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Vevő
A hayranfitness.hu áruházában azon Kedves Ügyfeleink vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatunkat. A hayranfitness.hu
webáruházban a regisztráció az első megrendelés elküldése közben is létrehozható, de teljesen ki is hagyható.

Regisztráció
Eladó a regisztráció során kizárólag olyan adatot kér Vevőtől, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához
elengedhetetlenül szükségesek.
A regisztráció online űrlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja,
és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A sikeres regisztrációt Eladó e-mailben visszaigazolja. Eladó jogosult
azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a
regisztrációs űrlapon (pl. nincsenek feltüntetve a szállításhoz szükséges adatok), vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra
következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Eladó jogosult továbbá a regisztrációt törölni,
amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, Vevő részéről visszaélést, jogellenes
magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az Eladónak küldött email útján megszüntetheti, de fiókjába lépve bármikor
törölheti is.
A regisztrált felhasználó a “Bejelentkezés” ablakban a felhasználó nevének és jelszavának helyes beírása után a saját adatait,
szállítási adatait módosíthatja illetve törölheti. Amennyiben a belépéshez szükséges adatait elfelejtette, az “Elfelejtett jelszó?”
menüpont alatt új jelszót igényelhet, melyet a regisztráció során megadott e-mail címre küld el a rendszer részére.
A regisztráció a Vevő és Eladó közötti távollévők között kötött szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar. A szerződés csak
elektronikusan kerül iktatásra.

Megrendelés
A hayranfitness.hu webáruházban a vásárlás interneten keresztül, telefonon és személyesen is (Budapest X. kerület Gyömrői út
108-126.) lehetséges. Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót (ÁFA)
tartalmazza. A termékek árai tartalmazzák a csomagolás költségét. A hayranfitness.hu webáruházban mindenki vásárolhat, aki
elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. Az áruházban történő vásárlás egyúttal az Általános
Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a vásárlás során megadott adatok valódiságát.
A weboldalon található információkat Eladó rendszeresen frissíti, de pontatlanságok, véletlen hibák, elírások előfordulhatnak,
melyekért Eladó nem vállal felelősséget. Az eladó a tévedés elírás jogát maradéktalanul fenntartja. Eladó az árváltozás jogát szintén
maradéktalanul fenntartja és gyakorolja, ezért lejárt akciókból, árváltozásokból adódó reklamációt nem tud elfogadni.
Vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A megrendelés megerősítése után Eladó
automatikusan e-mailt küld a vásárlás részleteivel. A megrendelés Eladó telefonos vagy e-mail útján történő visszaigazolását
követően lép érvénybe. Az esetleges adatrögzítési hibákért Eladó nem vállal felelősséget.
A vásárlást Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha Vevő a rendeléshez szükséges adatokat maradéktalanul megadja.
Ennek elmulasztásából eredő károkért, téves adatközlésért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Eladó nem
vállal felelősséget.

Fizetés
Webáruházunkban történő vásárlás esetén számos fizetési mód közül választhat:
A házhoz szállítással megrendelt termék/termékek árát Vevő előreutalással, készpénzben a futárnál utánvételesen, OTP
Simplepay szolgáltatással, Barion egyenleggel vagy Barion bankkártyás fizetéssel fizetheti meg. Személyes vásárlás
esetén készpénzes, bankkártyás és a velünk szerződésben lévő egészségpénztári kártyás fizetés lehetséges.
Átutalásos fizetési mód választása esetén Eladó a megrendelést az ellenérték jóváírását követően teljesíti. Speciális termékek esetén
az Eladó a teljesítést, előleg megfizetése esetén teljesíti. Eladó fenntartja a jogot, hogy különösen nagy értékű megrendelés esetén a
megrendelés teljesítését előleg megfizetéséhez kösse.
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
Az elfogadott kártyák a következők:

Házhozszállítás és az áru átvétele
Eladó a megrendelt termékeket – amennyiben van készleten – belföldön a visszaigazolást követően házhoz szállíttatja vagy
telephelyén (Budapest X. kerület Gyömrői út 108-126.) adja át Vevőnek. A szállítást munkatársaink illetve partnerünk a Futár.hu
végzi. Amennyiben a rendelt terméket partnerük szállítja, azon esetben a szállítás a ház/háztömb első ajtójáig érvényes. Egyéb
szállítás emeletre/végleges helyére mozdítás a futárokkal való egyeztetést követően lehetséges. (Ennek esetleges extra díjáról kérjük
érdeklődjön az illetékes futárnál futárnál). A partnerünkkel való termék szállítása esetén a rendelést követően elsősorban
partnerünktől tud további információkat megtudni a szállítással kapcsolatban. Valamint mi is készséggel állunk rendelkezésére, de a

rendelt termék átadását követően a szállítás és informálás felelőssége nem minket terhel.
Házhoz szállítás ideje: amennyiben van készletünkben a megrendelt termékből, akkor
– előreutalásos fizetés esetén az átutalás megérkezését követően általában 2, de legkésőbb 5 munkanapon belül kézbesítésre
kerül, vagy (a karácsonyi megnövekedett forgalom miatt a kiszállítási idő egy hétre is kinyúlhat, azaz 7 munkanapra – türelmüket
köszönjük)
– utánvételes fizetés esetén a megrendeléstől számított általában 2, de legkésőbb 5 munkanapon belül. (a karácsonyi
megnövekedett forgalom miatt a kiszállítási idő egy hétre is kinyúlhat, azaz 7 munkanapra – türelmüket köszönjük)
Amennyiben a megrendelés teljesítése ezt a határidőt túllépné, Eladó telefonon vagy e-mailben értesítést küld Vevőnek.
A házhoz szállítással rendelt termékek kézbesítése munkanapokon 07:00 óra és 18:00 óra között történik!
Az áru átvételekor Vevő a számla kiegyenlítésével vagy elismervény aláírásával igazolja a hiánytalan teljesítést.

A házhoz szállítás költségei Vevőt terhelik az alábbiak szerint
A megrendelt termék/termékek szállítási díja km-től független, csak az adott termék/termékek súlya határozza meg, valamint a
fizetés módja:
Belföldi kézbesítés

Megrendelt termék
súlya

Előreutalással

Utánvétellel

0 – 1 kg

1500 Ft

1500 Ft

1,01 – 5,0 kg

2200 Ft

2200 Ft

5,01 – 10 kg

5000 Ft

5000 Ft

10,01 – 20 kg

5000 Ft

5000 Ft

20,01 – 30 kg

5000 Ft

5000 Ft

30,01 – 40 kg

7500 Ft

7500 Ft

40,01 – 50 kg

7500 Ft

7500 Ft

50,01 – 60 kg

7500 Ft

7500 Ft

60,01 – 70 kg

7500 Ft

7500 Ft

70,01 – 80 kg

9000 Ft

9000 Ft

80,01 – 90 kg

9000 Ft

9000 Ft

90,01 – 100 kg

9000 Ft

9000 Ft

100,01 – 110 kg

12000 Ft

12000 Ft

110,01 – 120 kg

12000 Ft

12000 Ft

120,01 – 130 kg

12000 Ft

12000 Ft

130,01 – 140 kg

12000 Ft

12000 Ft

140,01 – 150 kg

12000 Ft

12000 Ft

Szállítási díjaink Magyarország egész területére érvényesek. A feltüntetett árak bruttó értékben szerepelnek. Az árak 2017.11.01-től
érvényesek, módosításig.
Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a termékeket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt
aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat Eladónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítás várható napjáról
Eladó előzetesen tájékoztatja Vevőt. Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban az áru átvételét biztosítsa, vagy a
rendelés kiszállítását megelőzően legalább 24 órával visszajelezze, ha a szállítás időpont nem megfelelő számára.
A webáruházban történő rendelés során a kalkuláció az UTÁNVÉTES érték alapján történik!

Megrendelt termékek külföldre történő szállítása
Külföldre történő szállításra is van lehetőség, de csak előzetes egyeztetések, pontos tájékoztatás után.

Előrendelhető termékek
Előrendelhető termékek esetén a terméket foglaló ellenében tudjuk biztosítani ezeket a termékeket kizárólag az ÁSZF feltételeinek és
az előrendelés körülményeivel együtt alkalmazható. Ezen termékeknél a webáruházban feltüntetett ár kizárólag a foglaló árát
tartalmazza, és ennek megfizetése jogosítja fel vásárlót a kedvezményes előrendelői árra. A termékeket nem áll módunkban
személyesen bemutatni, mivel ezen termékek az előrendelhetőség pillanatban nincsenek raktárkészleten. A termék kedvezményes
vételárának második fele beérkezését követően kerül kiegyenlítésre, ezt követően történhet meg a termék átvétele/kiszállítása.
FONTOS: A termék kedvezményes ára nem tartalmazza a termék szállítási költségét.

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. Fontos kitétel:
Elállási jog gyakorlásához szükséges online megkötött szerződés vásárló és eladó között, tehát online vásárlás és jelen ÁSZF
elfogadás szükséges (a pénztároldalon). Az ettől eltérő esetekben nem tudja érvényesíteni az elállási jogot.
Az elállási/felmondási határidő az 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, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi
címre: Hayran Fitness Kft 1103 Budapest Gyömrői út 108-126. – 06-80-205-495. Ebből a célból töltse le mellékelt
nyomtatványunkat, hogy 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 a fizetési mód banki átutalással történik, 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.
Eladó feltételezi, hogy a vásárló az elállási jogát jóhiszeműen és tisztességesen gyakorolja. Azon esetkben, amikor vásárló megnézi,
kicsomagolja a terméket, és haladéktalanul dönt az elállásról, és rövidesen visszaküldi a terméket, ezzel gyakorolja a jóhiszeműség
elvét. Amennyiben nem haladéktalanul dönt az elállásról, megkezdi a termék használatát, fennáll a lehetősége a jóhiszeműség elvét
nem veszi figyelembe. Ilyen esetben eladó, a vásárló számára felszámíthatja az általa okozott értékcsökkenést, amit az elállási
időszak használata során okozott a vásárolt termékben.

Garancia és szavatosság
Termékeinkre gyári garancia nincs, mivel érték-csökkent/csomagolás/szépséghibás termékeket forgalmazunk és erre a gyártók nem
vállalnak garanciát. A használt termékekre a fogyasztóvédelmi törvény 1 éves szavatossági időt ír elő, ezért vásárlóinknak mi
biztosítjuk ezt.
A szavatosság jelentése: Az első 6 hónapban a kereskedőnek kötelessége bizonyítani, hogy a vásárolt/vásárolni kívánt terméken
hiba nem állt fenn a
eladás pillanatában. Az év második 6 hónapában pedig a vásárló kötelezettsége bizonyítani, hogy a meghibásodás feltételezhetően a
vásárlás pillanatában is jelent volt. A szavatosság időtartama 1 év. A termékek javítását csak budapesti üzletünkben működő
szervizünkben áll módunkban elvégezni, a termék szállítási díja Vevőt terheli!
A garancia 1 éves időtartamra érvényes. Tetszés szerint ez a garancia bővíthető akár 2 évig, azaz 24 hónapig. Ezt a fogyasztó díj
ellenében tudja biztosítani a fogyasztó számára, aminek ára 10.000 Ft / 6 hónap. (Két évre terjedő teljes garancia tehát 40.000 Ft)
Ennek választása tetszőleges. Prémium kategóriás futópadjaink esetében a futópad garancia hosszabbítás ára 20.000 Ft / hónap. (A
következő futópadokra alkalmazható a prémium garancia: Reebok jet 200 Reebok Jet300, Reebok GT60, HeartCare 1540.)
Amennyiben a vásárló nem a vásárlás napján igényli az extra garanciát, hanem a vásárlást követően, abban az esetben a termék
bevizsgálása szükséges,
aminek díja a vevőt terheli.
Az interneten (webáruházban) vásárolt termékekre, az aktuális szabályozásoknak megfelelő, 14 napos visszavételi garanciát
biztosítunk.
Fontos kitételek:
1. A vásárló tulajdonos érvényesítheti jótállási jogait, amennyiben fogyasztónak minősül. Gazdasági, szakmai tevékenységet folytató
cég vagy egyéni vállalkozás nem minősül fogyasztónak. (A fogyasztó meghatározásáról Ptk.685.§d pont értekezik) A vásárló jótállási
jogait az ellenérték megfizetését igazoló dokumentummal (bizonylat) tudja érvényesíteni, és az eladónak a 9/2003. (VII.30.) GKM
rendelet 2.§ alapján bizonyítottnak kell vennie. Nem vállalunk felelősséget olyan kárért/hibáért, amit nem a tulajdonos (vásárló)
használatából ered.
2. A jótállást csak magánszemélyek, megfelelő igazoló dokumentumok felmutatásával lehetséges. Kérjük ezeket a dokumentumokat
(jótállási jegy) töltesse ki a forgalmazóval és őrizze meg. A jótállási igény, kizárólag a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállás
teljesítése a forgalmazót terheli, melynek kezdete az átadás/üzemebe helyezés napja.
3. A fitneszgépeink otthoni célú felhasználásra lettek tervezve. A forgalmazó nem vállal felelősséget olyan hibáért, amely nem
rendeltetés szerű, otthoni használat mellett következett be.
4. Nem garanciális termékek azonnali javítása nem lehetséges! Termékek átvizsgálásra való felvételi nap minden hét csütörtök napja.
Az átvizsgáláshoz
kötelező a vásárlást igazoló dokumentumok bemutatása kötelező! Az átvizsgálás várható időtartama 1-7 munkanap.
5. A téli időszakban vásárolt termékek során a szállítással a termékek hőmérséklete csökken, így a szállítást követően, üzembe
helyezés során a
hőmérséklet különbség miatt célszerű néhány órát várni a bekapcsolással, hogy a gép hőmérséklete üzemkész legyen.
6. Ha a termék az üzemebe helyezést követően 3 napon belül meghibásodik, a forgalmazónak kötelessége cserélni amennyibe úgy
rendelkezik a fogyasztó. Ez
csak a rendeltetés szerű használatból bekövetkező hibákra érvényes.
7. A jótállás kereteibe nem tartozik bele a javítást követő üzembe helyezés. Ezt a forgalmazó extra díj felszámítást követően tudja
biztosítani a vásárlónak.
8. A garancia a vásárolt gépek esetében kopó, forgó, elektromos alkatrészekre érvényesek.
9. A szavatossági igényérvényesítés keretében magáról a helyszínen való megszerelésről és az elszállítás biztosításáról
nem köteles gondoskodni a kereskedő.
A Garancia érvényesítése semmisnek tekinthető a következő kondíciók esetében:
– A keletkezett hiba, meghibásodás nem az előírásnak megfelelő, nem rendeltetés-szerű használatból adódik.
– Esztétikai állapot javítási követelések esetén, mivel a garancia nem tér ki ezekre.
– Esetleges nem szakszerű, szervizen kívüli beavatkozás esetén.
Vázgarancia:
2020.01.01. napjától a hayranfitness.hu webáruházban vásárolt futópadokra kivétel nélkül, 3 év vázgaranciát biztosítunk. A
vázgarancia kizárólag a futópad vázszerkezetére érvényesíthető, annak olyan meghibásodásaira, amely az megfelelő működést
gátolják. Külső behatás esetén, vagy szándékosságra utaló jel esetén nem áll módunkban vázgaranciát érvényesítnei. A vázgarancia
kizárólag a futópad fémből készült szerkezetére, csavarjaira terjed ki. Nem terjed ki a futógép futófelületére, műanyag alkatrészeire,
burkolatára, elektronikus és mechanikus alkatrészeire (ezek meghibásodására az 1 éves teljeskörű garancia nyújt védettséget) A
vázgarancia érvényesítéséhez nincs más dolga, mint felkeresni bennünket, bejelenteni a hibát, mi pedig megszervezzük a javítást.
A szervizeléssel kapcsolatos észrevételével, kérdésével keressen minket bizalommal: 06-70-672-4462 / info@hayranfitness.hu
Online vitarendezési platform ahol az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből következő jogi viták rendezhetők, itt érhető el.

Felelősségkorlátozás
A hayranfitness.hu 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.
Az Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan
módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
A

tartós

fitneszgépek

használata

fokozott

balesetveszély

kockázattal

járnak.

Vásárló

kötelezettsége,

hogy

a

megfelelő

körültekintéssel, a felhasználási feltételeknek megfelelően használja/tárolja a vásárolt fitneszgépet. A nem rendeltetésszerű
használatból, tárolásból, működtetésből eredő balesetért, személyi sérülésért, anyagi károkért eladó felelősséget nem vállal.

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon
belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a
jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1103 Budapest
Gyömrői út 128.; hayranfitness@gmail.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

jogomat/jogunkat

az

alábbi

termék/ek

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
—————–
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett vételárat.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a
fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó
által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t
felelősség nem terheli.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró 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. Utánvéttel feladott
küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a
határidő lejárta előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenésért felel.

