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Általános szerzõdés feltételei
Létrejött Gumisarok - Tóth Máté E.V. és a megrendelõ között az alábbi feltételek
mellett.
A jelen szerzõdés nyelve magyar, amit a felek magukra nézve kötelezõen elfogadnak.
A vásárló elõzetes regisztráció keretében elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot
és megadja személyes adatait a vásárlás folyamatához.
A vásárló, mint megrendelõ megrendeli a Gumisarok - Tóth Máté E.V.
http://gumisarok.hu weboldalán található termékek valamelyikét a webáruházon
keresztül.
A vásárló a készleten lévõ termék vonatkozásában, azonnali megrendeléssel él, amit
internetes felületeken azonnal, utánvétel esetében az áru átvételekor kifizet, a
nem készleten lévõ termékek tekintetében rendelési szándékát kinyilatkoztatva ad
le.
Gumisarok - Tóth Máté E.V. továbbiakban, mint eladó a készleten lévõ termékek
tekintetében a vásárló által megjelölt átvételi módon 1-2 munkanapon belül
haladéktalanul biztosítja a kiszállítás megkezdését és az automata rendelési
rendszeren keresztül emailben értesíti a vásárlót a kiszállítás folyamatairól a
rendelés feldolgozásáról.
Elfogadott megrendelés az a megrendelés, mely készleten lévõ termékek esetében
azonnal kifizetett, nem készleten lévõ termékek esetében pedig az eladó által
visszaigazolt, amelynek visszaigazolási állapota "Feldolgozás alatt" szöveggel
jelölt és a vásárló által elfogadott. A felek elfogadott megrendelésnek tekintik
az eladó által visszaigazolt megrendelést. Amennyiben a termék szállítása nem
kezdhetõ meg 7 napon belül az eladó egy elõzetes egyeztetés során a vásárlóval
közli a szállítás várható idõpontját. Ha a rendelésben, akár csak egy olyan termék
is szerepel, mely nem található készleten a megrendelés addig nem tekinthetõ
visszaigazolt rendelésnek, amíg azt a felek nem egyeztetik.
Nem készleten lévõ termékek tekintetében a rendelés emailben történõ
visszaigazolásával, az eladó a vásárlónak biztosítja a termék elõre fizetését vagy
bolti átvételét, utánvételét a kifizetést lehetõvé tevõ bizonylat átadásával.
A vásárlót megrendelése átvételre kötelezi.
Az eladó biztosítja a vásárló számára a termék visszaküldési lehetõségét, az
átvételtõl számított 14 napon belül. Ennek jelzését tartós adathodozón a termékek
pontos mennyiségének és típusának megjelölésével köteles megtenni az
Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez melléklet alapján.
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Megrendelés módosítását, megrendelést csak tartós adathordozón lehet megtenni.
Telefonos megrendelést, módosítást a felek nem tekintik elfogadhatónak az egymás
közötti ügyletekben, az kizárólag a részletek tisztázására szolgálnak.
Megrendelési hiba, ha hibás készlet azonnali kifizetésével az automata rendszer
kifizetést biztosít a vásárló számára annak ellenére, hogy a termék nem áll
rendelkezésre.
Megrendelési hiba esetén az eladó pénzvisszafizetési garanciát biztosít a kifizett
termék és rendelési költség azonnali visszautalására a választott fizetési módnak
megfelelõen. Az eladó ebben az esetben felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és
haladéktalanul egyezteti a részleteket.
Hibás teljesítés esetén a vásárló élhet garanciális vagy terméktõl függõ jótálási
vagy szavatossági igényével esetenként a ellálhat vásárlási szándékától, ha a
jogszabályokban lévõ iletve a weboldalon megtatlálható elõztes vásárlási
tájékoztatókban foglalt idõbeli feltételeknek megfelel.
A vásárló köteles a terméket a szállítás megkezdésétõl számított 7 napon belül
átvenni, kivétel ha a küllsõ szolgáltató által több napos átvétel is biztosított.
Amennyiben ezt elmulasztja rendelését semmisnek tekinti az eladó és törli
rendszereibõl.
Ha a vásárló a szavatossági vagy jótállási igényét akarja érvényesíteni, az
eladónak kötelezõ errõl jegyzõkönyvet felvenni. A garanciális feltételek
megtaláklható weboldalunkon.
A vállalkozás köteles a javítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezni, vagy
mással elvégeztetni.
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