Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Az ÁSZF kiterjed minden olyan ügyletre, ami a Number Forest webáruház és fogyasztó (megrendelő, vásárló) között elektronikusan
létre jön.
Jogforrások:
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,
1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,
2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.
A webáruház URL címe: www.numberforest.com
A szolgáltató neve: Dr. Kovácsevics József ev,
A szolgáltató székhelye: 2074 Perbál, Patak u. 16.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@numberforest.com
Nyilvántartási száma: 41017789
Adószáma: 66926685-1-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Okmányirodai Osztály
Telefonszámai: 20-3713640
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: UNAs online Kft., H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-8
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 207.11.29.
E-mail: unas@unas.hu

Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály: Az ÁSZF módosítása
1.3.Szerzői jogvédelem: A honlap tartalma, beleértve a blogot is szerzői jogi védelem alatt áll. A tartalom továbbítása kizárólag a
forrás megjelölésével lehetséges a közösségi oldalakon. Egyéb módon való terjesztése tilos.
1.4. Rendelkezésre állás: a webáruház 0-24 órában működik. A leveleket a lehető leghamarabb igyekszünk megválaszolni. Szabadság
időtartama alatt a honlapon közzé tesszük ennek időtartamát.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató a következő menüpontban olvasható.

1.6. Megvásárolható termékek köre: fejlesztőjáték 4-8 éves gyermekek számára

1.7. Vásárlás csak az online áruházban lehetséges, nincsen személyes átvételre mód. Az ár tartalmazza az Áfá-t és a csomagolás
díját. A szállítás díja az erre vontakozó menüpontban látható.
A webáruházban részletes leírás van a termékekről. A fotók a valóságnak megfelelőek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete
1.9. A rendeléshez nem szükséges bejelentkezni . A rendeléskor szolgáltató köteles elkérni a hatályos jogszabályok szerinti adó és
számviteli adatokat.
1.10. Hibás adatbevitel esetén a kosárból törölhető a termék, vagy mennyiség. Az ár ellenőrizhető a vásárlás véglegesítése előtt.
1.11. Fizetési lehetőségek.: előre utalással vagy utánvéttel. Szállítás futárszolgálattal, házhoz.
1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton
haladéktalanul visszaigazolni. 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. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a

szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek
a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása a rendelést követő első hétköznapon történik.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos
időtartamáról.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan
téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0”
Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az
ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci
értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a
feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül, utalás esetén az átutalás teljesítését követő 3
munkanapon belül.. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való
megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll
rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása
értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket. Ez a jog hibátlan , sérülésmentes termékre vonatkozik. A csomagot a futár jelenlétében kell
kibontani, így a sérült termék azonnal a futárszolgálattal küldendő vissza.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat. Sérült termékre is ez az időtartam
vonatkozik.

Panaszkezelés
1.19. A webshop adatainál feltüntetett elérhetőségek valamelyikén keresztül történik.

Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya
alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki
Törvényszék illetékességét.
Perbál, 2019. 12. 20.

