Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://nepazarolj.hu/
hatályos: 2020. 03. 22.
Tájékoztatunk, hogy Te mint vásárló (fogyasztó) a www.nepazarolj.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítod, hogy
ismered és elfogadod, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérünk,
amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kívánsz lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvasd el az
Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával
egyetértesz, és azokat kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint
távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

1. Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Ne Pazarolj Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3711 Szirmabesenyő, Erdősor utca 26.
Üzlet, átvételi pont címe: 1027 Budapest, Fő utca 79. fsz. 6.
Adószám: 26493727-2-05
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-031061
Kibocsájtó cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: hello@nepazarolj.hu
Telefonos elérhetőség: +36202852257
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító
Számlaszám: 10918001-00000101-88850005
Nyilvántartásba vevő hatóság:
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek : 9-19 (ebédszünet 12-13 óra között)
Szombat: 10-14
Vasárnap: Zárva

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Elérhetőség: unas@unas.hu
Általános Szerződési feltételeiket és benne az adatkezelésre és adatvédelemre adott feltételeiket itt találod.
1. Megvásárolható termékek köre
Minden olyan, a Weboldalon feltüntetett vagy szereplő, a nepazarolj kft. által eladásra kínált termék, amely vonatkozásában az Ügyfél
a Weboldalon a megrendelését leadhatja.
Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben csak illusztrációként
szerepelnek.
1. Rendelési információk
A megjelenített termékek online kizárólag a Webáruházon keresztül rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy
személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a
törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, egyes termékeink 18%-os vagy 5%-os ÁFÁ-t tartalmaznak, azonban nem tartalmazzák a
házhozszállítás díját. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a
termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles
a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel
a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra.
Webáruházunkban termékkategóriák
termékek rövid leírását, árát, egyéb
akkor kattints a termék képére vagy
Amennyiben ennél még részletesebb
érdeklődni nyitva tartási időben.

szerint böngészhetsz a Termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheted egy-egy
tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretnél kapni a termékről,
nevére. Ekkor a termék oldalára jutsz el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphatsz.
tájékoztatásra van szükséged, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon tudsz

A rendelés menete:
1. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheted.
A termékeket a Kosárba helyezheted bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt be kell lépned a rendszerbe. Ezt csak
akkor tudod megtenni, ha regisztráltad magad. A regisztrációt a Profil Új vásárló? menüpont alatt találod. Ha regisztrált vásárló
vagy, de elfelejtetted a jelszavad, használd az Elfelejtettem a jelszavamat menüpontot. Ha itt megadod a regisztrált e-mail
címedet, akkor egy új jelszót küldünk neked e-mailben. Belépést a Profil Visszatérő Vásárló menüpont segítségével végezheted
el. Itt add meg regisztrált e-mail címedet és jelszavadat, majd nyomd meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben
az ablakban megjelenik az regisztrált e-mail címed és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatod az áruházat.
2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheted, szerkesztheted. Lehetőséged van arra, hogy megtekintsd és
módosítsd ,hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kívánsz rendelni, valamint ki tudod választani az neked
legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheted az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

Amennyiben szeretnél további terméket a kosárba helyezni, válasszd a „vásárlás folytatása” gombot. Ha minden rendben van és
a megrendelés mellett döntöttél akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheted a megrendelését.
3. Miután véglegesítetted rendelését a megadott e-mail címedre küldünk egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza
megrendelése adatait. Amennyiben nem kapsz ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelésedet. Ilyen esetben kérünk,
vedd fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.
Miután elvégeztük a megrendelésed összekészítettük, a megadott e-mail címedre küldünk egy Megrendelés feldolgozva
visszaigazolást. Ezután a profilodba bejelentkezve tudsz fizetni Barionon keresztül. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül
sor.
A megrendelésed folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheted a Megrendelés követés menüpont segítségével. Itt
megtalálhatod az összes eddigi megrendelésedet is, amit Webáruházunkba küldtél. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés
számmal azonosítható.
1. Regisztráció
Amennyiben vásárolni szeretnél, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnod a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a neved,
számlázási és szállítási adataidat, e-mail címed, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavadat. A regisztráció véglegesítése
előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. 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 az üzemeltető/ 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, így elkerülhető, hogy valaki
szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail
címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.
1. A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon nyitva tartási időben történik. A megrendelés feldolgozása ként megjelölt időpontokon
kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül
feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a Szállítási feltételekben megadottak alapján történik.
Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően ez változhat.
Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt
történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
1. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A vásárlásod végösszegét pontosítjuk és egy visszaigazoló emailben elküldjük neked. Ezt az összeget Barionnal tudod kifizetni.
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre
feltöltött egyenleggel fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz
kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található
CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban regisztrálsz, nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion
elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Használható kártyák: Mastercard és Maestro bankkártya, Visa és
Electron bankkártya, Amex bankkártya. Ha nincs bankkártyád, fizetéshez használhatod az előre feltöltött Barion egyenlegedet,
amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az
esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni. Ez a fizetési mód a te számodra ingyenes.
A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion
biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés
biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A
Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
A Barion Payment Zrt. elérhetőségei:
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
+3614647099
hello@barion.com
Általános Szerződési feltételeiket és benne az adatkezelésre és adatvédelemre adott feltételeiket itt találod.
Személyesen történő teljesítés: Ez esetben az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizetheted meg a megrendelésed
vételárát készpénzben vagy bankkártyával.
Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, Maestro, Master
Card …
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 vizsgáld át és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés vagy hiány
esetén kérdd a jegyzőkönyv felvételét és ne vedd át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban
elfogadni.
Házhoz szállítás díjszabása
A kiszállítás díja fővárosi szállítás esetén megrendelés végösszege 5000-10.000 Ft 1290 Ft, megrendelés végösszege 10.000-15.000
Ft 990 Ft, 15.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Országos szállítás esetén a kiszállítási díj, 20.000 Ft alatti vásárlás esetén
1890 Ft, 20.000 Ft felett ingyenes.
1. Szállítási feltételek

Hova szállítunk ki?
Jelenleg 2 részre osztottuk szállítási területeinket:
Fővárosi
Országos
Fővárosi terület:
Budapest

Dunakeszi
Remeteszőlős
Nagykovácsi
Solymár
Budaörs
Törökbálint
Biatorbágy
Budakeszi
Páty
Hozzád nem szállítunk ki?
Mivel kevesen vagyunk és még csak most indítottuk el a házhozszállítást, még nem tudjuk Budapest teljes területére vállalni a
kiszállítást.
Kérjük, írd meg emailben a rendeles@nepazarolj.hu címre, hova szeretnéd rendelni a termékeket, és amint van lehetőségünk,
bővítjük a kiszállítási területet.
Igyekszünk figyelembe venni az igényeket, de kérünk, légy türelmes, lehetőségeink korlátozottak.
Milyen időpontban számíthatsz a kiszállításra?
Minden héten kedden-szerdán (vasárnap 10:00-ig leadott rendelések esetén), illetve csütörtökön-pénteken (szerda 8:00-ig leadott
rendelések esetén) szállítjuk ki a csomagokat.
Megrendeléskor lehetőséged van a Megjegyzés rovatban jelezni a számodra alkalmas időpontot. Ezt igyekszünk figyelembe venni,
azonban törekszünk arra, hogy a kiszállítás gazdaságos legyen és ne terheljük felesleges plusz körökkel a környezetet.
A szállítás várható időpontját emailben írjuk meg a kiszállítást megelőzően. Ha ez az időpont nem felel meg neked, akkor kérjük,
jelezd ezt a megadott elérhetőségen és megpróbálunk megoldást találni. A szállítás időpontja változhat a forgalomtól függően.
Mi a minimális rendelési érték?
A házhozszállítás minimális rendelési értéke 5000 Ft.
Meddig adhatod le a rendelésed?
A szerda 8:00-ig leadott rendelésedet az azt követő csütörtökön, pénteken szállítjuk ki.
A vasárnap 10:00-ig leadott rendelésed az azt követő kedden, szerdán szállítjuk ki.
Hogyan tudsz fizetni?
A termékek árát a webshopon találod. Megrendelésed elküldése után mi az üzletben összekészítjük neked a termékeket, a kimérős
árut pedig lemérjük. A vásárlásod végösszegét így pontosítjuk és egy visszaigazoló emailben elküldjük neked. Ezt az összeget csak
Barionnal tudod kifizetni.
1. Házhoz szállítási információk
Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudod. Az át nem vett,
visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük. Áruházunk működésével, megrendelési,
és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott
elérhetőségeken rendelkezésedre állunk.
1. Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései
kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14
munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket.
Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán
ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul
köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. Amennyiben a
fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a
fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan
fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési
kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt
érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot
kell, hogy figyelembe vegye. Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár
megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő
károknak megtérítése a fogyasztót terhelik. 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).
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ,
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi
kérésének megfelelően került előállításra,
olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási
munkáknál,
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza;
1. Jótállás
Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait
tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A
vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt
rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel
kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn
belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő
meghibásodásokra terjednek ki.

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.
1. Szavatosság
A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159167 :§ i szerint.
1. Panaszok intézése
Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adatok között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel
napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől
számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ
ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a
felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek
eredményre, marad a felek számára a bírósági út.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
kivételével - a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító
számát.
A területileg illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
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1. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Vonatkozó jogszabályok:
1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről
3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a 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
1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága,
lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv
módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
------------------

