
Fizetési módok 

Banki átutalás 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett bankja: Kedvezményezett neve: Adószám: Cégjegyzékszám: 
Kedvezményezett számlaszáma: 

Utánvét 

Házhozszállítás esetén a küldemény átvételekor készpénzben történő fizetés a kézbesítést 
végző felé. 

Átvételi módok, átvételi díjak 

  

Szállítási feltételek 

  

A szállítást a megadott szállítási címre végezzük futárral. 
Nem vállaljuk azonban a felelősséget azon késésekért, melyek a szállítás akadályoztatása, vis 
maior és egyéb előre nem látható okokból áll elő. 
A megrendelt terméket – a raktárkészlettől függően – legfeljebb 14 munkanapon belül 
bocsátjuk vásárlóink rendelkezésére. 
Azon termékeink esetén, amelyek nem szerepelnek raktárkészleten, a legyártási és szállítási 
időt a megrendelést követően visszajelezzük. (Ez terméktől és mennyiségtől függően akár 4-
6 hét is lehet!) 

  

Kizárólag Magyarország területén áll módunkban a megrendeléseket teljesíteni. 

  

Futárszolgálat 

A futárszolgálat kedvező áron, korszerű technológiával és kiemelkedő szakmai tapasztalattal 
rendelkező futárokkal nyújt gyors és hatékony csomagszállítást. 

A termékek súlyáról webáruházunkban a termékek adatlapjáról tud tájékozódni, 
amennyiben nem jelenik meg a termék súlya, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Nagyobb méretű áruk (pl.táblák, bútorok) illetve vegyes termékek rendelése esetén kérje 
árajánlatunkat. 



A futárszolgálat a csomagokat hétfőtől-péntekig, 8 és 17 óra között szállítja házhoz. 
Amennyiben meghatározott időpontra kéri a szállítást, azt + 50 % felár terheli. 

Kisméretű, kis súlyú termékek szállítása futárszolgálattal történik. A feltüntetett árak kisebb 
méretű, max: 50x50x80 cm-es csomagokra vonatkoznak. 

Termékek össztömege 

0 kg 30,49 kg 

30,5 kg 49,99 kg 

50 kg  

  

  

Nem nagyméretű, de nagyobb súlyú termékek. A termék megrendelése esetén a szállítás 
közvetlenül a gyártótól történik. Pl. padlójelölő szalagok 

Termékek össztömege 

0 kg 4,99 kg 

5 kg 9,99 kg 

10 kg 14,99 kg 

15 kg 19,99 kg 

20 kg 24,99 kg 

25 kg 29,99 kg 

30 kg 34,99 kg 

35 kg 39,99 kg 



40 kg 44,99 kg 

45 kg 49,99 kg 

50 kg 59,99 kg 

60 kg 69,99 kg 

70 kg  

  

Nagyobb méretű termékek (táblák, mobil bútorok, munkaállomások stb.) szállítása 
közvetlenül a gyártótól történik. 

Termékek össztömege 

0 kg 9,99 kg 

10 kg 19,99 kg 

20 kg 39,99 kg 

40 kg 59,99 kg 

60 kg 79,99 kg 

80 kg 99,99 kg 

100 kg 139,99 kg 

140 kg 199,99 kg 

200 kg 219,99 kg 



220 kg  

  

A megrendelt termékek rendelési volumenétől, összetételétől a szállítási díjak ettől 
eltérhetnek, erről a megrendelési visszaigazoláson adunk tájékoztatást. 

Személyes átvétel 

Személyes átvételre nincs lehetőség 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától 
számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő 
eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette 
át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste 
jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a 
szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék 
árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával 
(ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama 
szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek 
miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). 
Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár 
kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek 
nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli 
elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 

1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

2. aa) a terméknek, 



3. 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 határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. 

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. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése 
előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő 
ajánlati kötöttséget megszünteti. 

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 honlapról is letölthető nyilatkozat-minta 
felhasználásával gyakorolhatja. 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. 

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 haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes 
honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. 

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 teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. 

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 fogyasztó kifejezett 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. 

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn 
visszatérítési kötelezettségünk. 

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 vagy portósan 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. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az 
üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – 
szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített 
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan 
fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes 
összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon 
megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének 
időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye 
figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban 
átvenni. 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 



A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével 
kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő 
alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy 
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 
fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 
vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a 
megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése 
céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 



l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 
határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 
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