Általános szerződési feltételek
ÁSZF
Általános szerződési feltételek
a Bioszitakötő Webáruház felhasználóinak melyet Dezső József Árpád egyéni vállalkozó működtet továbbiakban
webáruház.
Dezső József Árpád egyéni vállalkozó tájékoztatja Önt, hogy weboldalunk megtekintése, böngészése egyúttal a Jogi Nyilatkozatban
leírtak elfogadását is jelenti.
A webáruházban szereplő termékekre vonatkozó tájékoztatás és adatközlés hitelességét a terméket gyártó cég garantálja és minden
nemű felelőséget átvállal a feltüntetett tájékoztatón szereplő allergén összetevőkre, a webáruház üzemeltetője és termék
forgalmazója azaz Dezső József Árpád egyéni vállalkozó ezen adatokért felelősséget nem vállal.
A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő
jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
- az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII tv
- a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.
- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
- az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
Kérjük, amennyiben Ön a Bioszitakötő Webáruházának vásárlója és a felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési Feltételeket, és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és magára nézve
kötelezőnek ismeri el és fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.
1. A Szolgáltató adatai.
1.1. Cégnév: Dezső József Árpád egyéni vállalkozó.
1.2. Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 21.
1.3. Adószáma: 68981044-1-26
1.4. Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 52527063
1.5. Kibocsátó BELÜGYMINISZTÉRIUM.
1.6.Bankszámla szám: OTP Bank
11735067-23555415
1.7. Szerződési nyelv: magyar
1.8. Elérhetőség: telefon: 06/ 62 209- 519,
Email: bioszitakoto@gmail.com
Webáruház: www.bioszitakoto.hu
2. Termékek, szolgáltatások.
2. 1. A webáruház termékei kizárólag on-line vagy regisztráció után telefonon rendelhetőek meg és
házhoz szállítással kerülnek kiszállításra a megrendelt termékek vagy ingyenes átvételre kizárólag személyesen a hódmezővásárhelyi
Bioszitakötő boltban van lehetőség,
Melynek címe: H-6800 Hódmezővásárhely, Petőfi út 19,
2. 2. A webáruház termékei az alábbiak:
- Bio származású élelmiszerek,
- Speciális élelmiszerek,
- Diabetikus élelmiszerek,
- Étrend kiegészítő termékek,
- Gluténmentes élelmiszerek,
- Tejmentes élelmiszerek,
- Tojásmentes élelmiszerek,
- Szójamentes élelmiszerek,
- Élesztőmentes élelmiszerek,
- Só mentes élelmiszerek,
- Gyógynövények,
- Gyógytermékek,
- Kisüzemű kézműves termékek,
A termékek adalékmentes, nem OGM génkezelt élelmiszerek, nem hidrogénezett margarinnal készültek .
2. 3. A termékek megjelenített árai alanyi adó mentesek. A termék árai a csomagküldési díjat nem tartalmazzák. Lásd. 3.7 pontban.
Más költség nem kerül felszámításra házhozszállítással kapcsolatban.
2. 4. Az online vásárlás csak regisztrációval lehetséges, mely egy „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés".
2. 5. Hétfőtől – péntekig 14 óráig történik a leadott megrendelések feldolgozása és kizárólag munkanapokon tudjuk teljesíteni a
csomagküldést. Rendelés leadására ezen kívül is van lehetőség, személyesen vagy telefonon, regisztrált ügyfélnél e-mailbe is. A
szokásostól nagyobb számú megrendelés érkezése esetén fenntartjuk a jogot a fenti időtartam kibővítésére.

2. 6. Automatikusan visszaigazolást küld a rendelésről rendszerünk a web áruházban történtminden sikeres vásárlást követően.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható
határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség
vagy szerződéses kötelezettség alól. A web áruház automatikusan küldi a megrendelést visszaigazoló e-mailt, ezért a megrendelés
akkor tekinthető elfogadottnak, megerősítette, valamint e-mailben is visszaigazolta oly módon, hogy a megrendelés állapotát
„kézbesítve” státuszba állította. A „kézbesítve” státuszba állított,,,,,, megrendelések tekinthetők elfogadottnak és kerülnek
teljesítésre. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított legfeljebb 15 munkanap. A megrendelés fizetési kötelezettséggel járó
teljesítés a fogyasztó részéről.
2. 7. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, részben vagy egészben. Részben történő teljesítésre
kizárólag a vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az egyeztetés elsődleges formája a telefonos egyeztetés, de szükség
szerint erre on-line vagy egyéb módon is sor kerülhet. Ha a termék vételárát előre kifizették, visszautasítás esetén az összeg, vagy
részbeni teljesítés esetén annak arányos része visszautalásra kerül.
2. 8. A termékek adatlapján megjelenő képek eltérhetnek a valóságostól, céljuk az illusztráció.
Dezső József Árpád egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget a termékismertetők, képek és egyéb, a termékkel kapcsolatos
információk változásaiért, ha ezek a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történtek, különös, de nem kizárólagos tekintettel
előzetes bejelentés nélküli változtatásokra.
3. A rendelés menete.
3.1. A termék kiválasztása
a vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva
megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb
megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba
helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös
tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a
rendelés végösszegét.
3.2 A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné
vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ez után lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált
vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új
vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi
vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat által), valamint fizetési
módot (utánvét, bankkártya, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a
„Megrendelés” gombra.
3.3 Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a web áruházban a termékek mellett találnak. Az árak eladási árak/
termék, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés
véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a web áruházban hiba vagy hiányosság lép fel
a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy
bármely fél elálljon a szerződéstől.
3.4 A rendelések feldolgozása
a megrendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.
3.5 Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.
3.6 Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a
rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy
az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.
3.7. Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a web áruház ismerteti a pénztár folyamat
során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben
található telefonszámon.
Szállítási módok: személyesen üzletünkben Bioszitakötő, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi S út 19 alatt, vagy az MPL Futárszolgálat
által.
Kiszállítási idő: 2-4 napon belül
Szállítási díjak: A rendelése amennyiben eléri a nettó 15.000.- HUF-nyi összeget, a szállítási költség ingyenes. Ha a vásárolt érték
nettó 15.000 Ft alatt marad, a szállítási költség nettó 1180.- HUF.
4. A megrendelt termék díjának kiegyenlítése, házhoz szállítása
4. 1. A megrendelt terméket utánvétellel, banki átutalással, bankkártyával kell kifizetni. Az ekkor fizetendő végösszeg minden
költséget tartalmaz. Lehetőség van a termék személyes átvételére üzletünkben - Bioszitakötő, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi S út

19 alatt, ezeket a csomagokat nem terheli a kiszállítás díja.
4. 2. A számlát és az elállás feltételeiről szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. A csomagot
A futár jelenlétében, kézbesítéskor kell megvizsgálni, és az esetleges sérüléseit jegyzőkönyvezni. Utólagos, illetve jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
4. 3. A megrendelt termékeket a MPL Futárszolgálat szállítja ki, melynek díjszabása az alábbiak szerint alakul.
Amennyiben rendelésének értéke nettó 15.000.- HUF összeg alatti, akkor szállítási költség nettó 1180.- HUF
Ha nettóvásárlás 15.000.- HUF és fölötte, akkor a szállítási költség ingyenes.
4. 4. Házhozszállítás, csomagküldés az MPL Futárszolgálattal történik
Előnyei:
A kézbesítés munkanapokon 8 – 17 óra között történik.
kényelmes, háztól-házig szolgáltatás
nincs sorban állás, cipekedés
feladástól számítva 1 napos időgarancia
kétszeri kézbesítési kísérlet, majd 5 napos letét a helyi postahivatalban
Célszerű olyan kézbesítési címet megadni, ahol a fenti időpontban megoldható termék átvétele. Az át nem vett csomagokra a MPL
Futárszolgálat szabályzata az irányadó.
Abban az esetben, ha a címzett nem tartózkodik a megadott címen és meghiúsul a kézbesítés: A futár a csomagot a következő
munkanap ismételten megpróbálja kézbesíteni. Ezt követően értesítőt hagy. MPL értesítőn megjelölt postán kell átvenni a csomagot 5
munkanapon belül. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár jelenlétében szíveskedjék kibontani, és esetlegesen a termékeken
észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni. Támpontos kézbesítéssel ellátott területeken az adott településre érvényes postai kézbesítés vonatkozik!
Az át nem vett csomagok szállítási költségét a vevőre terheljük. Dezső József Árpád egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az át
nem vett terméket megrendelők későbbi rendeléseit ne teljesítse.
4. 5. A terméket kizárólag abban az esetben rendelje meg, ha fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.
4.6.Külföldi szállítás esetén kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon, az info@bioszitakot.hu e-mail címen!
4. 7. A megrendelt áru mellé kiállított számla nem jogosít a termék továbbforgalmazására, a megrendelő a rendeléssel kifejezetten
elfogadja, hogy a megrendelt terméket, mint fogyasztó
rendeli meg, azt sem más, sem saját célból üzletszerű gazdasági tevékenységhez nem használja fel. Jelen pontban foglaltak
megszegése esetén Dezső József Árpád egyéni vállalkozó fenntartja a
jogot, hogy a további rendeléseket nem teljesíti, valamint ha szükséges akkor jogi lépéseket megtegye.
5. Hibás teljesítés
5. 1. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönösen szolgáltatással tartoznak egymásnak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a
szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A
kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik.
5. 2. Fogyasztói szerződések esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba
már a teljesítéskor is fennállt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
5. 3. Hibás teljesítés esetén a jogosult (vásárló) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha ennek
teljesítése lehetetlen, vagy ha ez a kötelezettnek (eladónak) a másik jogosult lehetőséggel összevetve aránytalan többletköltséget
eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult érdekeire figyelemmel, megfelelő határidőn belül
kell elvégezni. Amennyiben a kijavításra vagy kicserélésre a fentiek szerint a jogosultnak nincs joga, vagy azt a kötelezett nem
vállalta, illetve annak nem tud eleget tenni, a jogosult fogyasztó megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
5. 4. A jogosult a hibát köteles annak észlelése utáni lehető legrövidebb időn belül közölni a kötelezettel. Fogyasztói szerződések
esetében 28 napon belül közölt ki fogásokat kellő időben közöltnek kell tekinteni.
5. 5. A jogosult igényét a teljesítéstől számított hat hónapon belül érvényesítheti, kivéve, ha az
Kötelező alkalmassági idő ennél rövidebb, ekkor az igényérvényesítés határidejére ez lesz az irányadó. Fogyasztói szerződések esetén
az igény érvényesítésére a teljesítéstől számított két év áll a jogosult rendelkezésére.
5. 6. A jogosult igény teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos
Költségek a kötelezettet terhelik.
5. 7. A teljesítés ideje a vásárlás, illetve ha ez később történik, akkor a kiszállítás ideje, fogyasztói szerződések esetén a fogyasztó
részére történő átadás ideje.
5. 8. Fogyasztó az önálló foglalkozásán kívül eső célok érdekében eljáró természetes
Személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igényben vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje, illetve az a személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt szerződést.
5. 9. Fogyasztói szerződésnek azt a szerződést tekintjük, amely fogyasztó és olyan személy
Között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
5. 10. A hibás teljesítéssel érintett terméket a Bioszitakötő bolt, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi S út 19 alatt, címére kell eljuttatni.
Csak normál, tehát utánvéttel, portóval nem terhelt csomagot áll módunkba átvenni.
5. 11. A kötelezett mentesül a hibás teljesítésből eredő kötelezettségek teljesítése alól, ha a) hibát a jogosult a szerződéskötés
időpontjában ismerte, b) a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett, vagy c) ha a hiba a jogosult által adott
anyag hibájára vezethető vissza, és a kötelezett az anyag hibájára a jogosultat figyelmeztette.
5. 12. Minőségi kifogásnak leértékelt, akciós áruval szemben is van helye.
5. 13. A kötelezett felelőssége kizárt olyan hibák vonatkozásában, melyről a jogosultat
Tájékozatták, és a tájékoztatás oly módon történt, hogy a jogosult valóban képessé vált a hiba megismerésére.
6. Az elállás joga
6. 1. Jogszabály értelmében a fogyasztót a megrendelt termék kézhezvételétől számított tizennégy munkanapon belül megilleti az
elállás joga, ekkor indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ekkor a fogyasztót terheli a
visszaküldés költsége. A tizennégy munkanapos határidőbe nem számít bele (termékértékesítés esetén) az átvétel, illetve
(szolgáltatásnyújtás esetén) a szerződéskötés napja. Fontos, hogy a tizennégy napos határidőnem a termék visszaküldésére
vonatkozik, hanem az elállási szándék jelzésére. Az elállási szándék mind írásban, mind szóban jelezhető a megadott elérhetőségek

valamelyikén Dezső József Árpád egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a fogyasztótól követelje a nem rendeltetésszerű
használatból eredő kárának megtérítését.
6. 2. Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztót az elállás joga három hónapig illeti meg.
6. 3. Nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga
a) gyorsan romló élelmiszerek esetén, illetve
b) ha kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került a termék
előállításra, valamint
c) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, és
d) olyan termék esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
7. Panaszok
7.1. A fogyasztó panaszát e-mailben, telefonon, vagy írásban terjesztheti elő. Dezső József Árpád egyéni vállalkozó az írásban közölt
panaszokra, ideértve az e-mailen érkezetteket is, legkésőbb harminc napon belül érdemben válaszol. A szóban előadott panaszt
haladéktalanul ki kell vizsgálni, és ha a fogyasztói igényt nem fogadja el, a panaszról köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a fogyasztói
ki fogásra harminc napon belül érdemben reagálni.
8. Adatkezelés
Irányadó és meghatározó az Adatvédelemről és a Személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló 2011. évi CXII.
törvény.
8. 1. A web áruház használata során Dezső József Árpád egyéni vállalkozó a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli,
harmadik személyek számára nem adja ki, kivéve, ha ez a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik (pl. a MPL Futárszolgálat szolgáltató
részére). A web áruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. Ezen adatokat Dezső József
Árpád egyéni vállalkozó kizárólag jogilag hitelesen igazolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
8. 2. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
Szeretné engedélyezni ezek használatát, letilthatja böngészője beállításaiban, ekkor azonban a szolgáltatás bizonyos elemei vagy
egésze nem lesz használható. A cookie-k személyes adatot nem tárolnak.
8. 3. Dezső József Árpád egyéni vállalkozó a megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az
egyes informatikai rendszerek által, a web áruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán
megadott adatokkal rögzítésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
8. 4. A vevő adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban, az info@bioszitakotő.hu email címen.
9. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF et részben vagy egészben bármikor módosítsa.
10. Záró rendelkezések
10.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések
Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.
10.2. A szerződés megszűnése
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést
egyoldalúan felmondja.
11. Felelősség
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava
felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen
felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá a megrendelések rögzítésével elfogadja Dezső József Árpád egyéni vállalkozó a
Bioszitakötő webáruházának általános szerződési feltételeit és adatkezelési elveit.
Javasoljuk, hogy bármilyen (tehát nem csak webáruházunk esetén) online vásárlás előtt mindig olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeket vagy az Üzletszabályzatot, valamint tájékozódjon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról (www.nfh.hu).
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