Általános szerződési feltételek
Általános tudnivalók
A jelen általános szerződés feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely a szepzoldfu.hu weboldalon található elektronikus áruházán
keresztül történik.
A szepzoldfu.hu webáruházban történő áruvásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott módon.
Az webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni amennyiben magára nézve kötelezőnek
ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

Üzemeltetői adatok
Üzemeltető: Dobó Sándor e.v.
Üzletnév: Szépzöldfű webáruház
Székhely: 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 31.
EU adószám: HU 65647178
Nyilvántartási szám: 16957470
Elektronikus elérhetőség: info@szepzoldfu.hu, rendeles@szepzoldfu.hu
Telefonos elérhetőség: 06-20-3955885, 06-20-3957535
Bankszámlaszám: 60600084-11077798
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 85103/2015.
Az Általános Szerződési Feltételek nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: DBI Szoftver Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 53. I/2
Elérhetőség: info@honlapbirodalom.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-20-3955885 és 06-20-3957535
Elektronikus ügyfélszolgálat: info@szepzoldfu.hu

Megvásárolható termékek
A megjelenített termékek online rendelhetőek meg, házhoz történő kiszállítással (Magyarország
területén belül).
A szepzoldfu.hu webáruház fűmagokat, gyepműtrágyákat, növénykondicionálókat és kertészeti
eszközöket forgalmaz. A webáruház termékei kategóriák szerint vannak rendezve a könnyebb
átláthatóság érdekében. Az egyes kategóriákon belül található meg a kínálatban szereplő összes
odaillő termék. A megadott árak 27%-os ÁFÁ-val növelt, bruttó fogyasztói árak, azonban a szállítási
díjat nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A szepzoldfu.hu
webáruház hivatalos fizetőeszköze a magyar forint (HUF).

Rendelési információk
A szepzoldfu.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A webáruház használatához nem szükséges
regisztráció.
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet
részletesen megismerni.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal,
hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
A megrendelést az Üzemeltető csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges
valamennyi adatot hiánytalanul megadta.
Amennyiben az Ügyfél valamely adat mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a
webáruháztól.
Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és / vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési és Felhasználási
Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül
módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek
közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

A rendelés feldolgozása
Minden megrendelést követően a vásárló automatikus visszaigazolást kap email-ben. A
megrendelések feldolgozása munkanapokon, 19 óráig történik. Amennyiben a megrendelés leadása
ezen időpont után történik, az a következő napon kerül feldolgozásra.
A beérkezett megrendelés minden esetben telefonon 1 munkanapon belül visszaigazolásra kerül,
ezen kívül egyeztetésre kerül a rendelés összes adata.
A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő
egyeztetést követően kerülhet sor.

Rendelés menete, a webáruház használata
A rendelés teljesítéséhez, illetve a kézbesítéshez a pontos adatok megadása és a rendelési feltételek
elfogadása szükséges. A rendelést a szepzoldfu.hu webáruházon keresztül lehet elküldeni.
A webáruház termékei kategóriák szerint vannak rendezve a könnyebb átláthatóság érdekében. Az
egyes kategóriákon belül találhatók a kínálatban szereplő összes odaillő termék. A termék nevére
kattintva megjelenik annak részletes leírása, adatai.
Itt lehet a terméket a kosárba helyezni. Ezt követően három szállítási és fizetési mód közül lehet
választani.
Az adatok megadásánál a személyes adatokra a számlázás és szállítás végrehajtása miatt van
szükség. A megrendelés végelegesítése előtt el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség.
Téves rendelés esetén az ügyfélszolgálati telefonszámok valamelyikén (06-20-3955885 illetve 06-203957535) vagy a rendeles@szepzoldfu.hu e-mail címen lehet segítséget kérni..
A 2001.évi CVIII.törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld
a webáruház szoftvere a rendelés rögzítéséről.
Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csak jelzi a
vásárlónak, hogy rendelési igényét a webáruház rendszere regisztrálta és továbbította a webáruház
illetékes munkatársa felé.
Az Üzemeltető az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az
Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás
az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Üzemeltető
ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül,
automatikusan megszűnik.
Az áruházban feltüntetett árak érvényes (bruttó) fogyasztói árak.
A megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a
módosítás a webáruház honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben az Üzemeltető minden
gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére – különös tekintettel a nyilván valóan téves
pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő esetleges
rendszerhiba miatt megjelenő 0-Ft-os vagy 1-Ft-os ára – akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket
hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelyek ismeretében a vevő
elállhat vásárlási szándékától.
A megrendelés teljesítéséért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru
időközben nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést visszautasítani.
A felek között a szerződés az Üzemeltető által e-mail-ben elküldött visszaigazolás kézbesítésével jön
létre.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az opciós termék kínálatot –
előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, illetve a
meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa.
A fenti esetleges változtatásokért az áruház jogi felelősséget nem vállal.

Szállítási és fizetési feltételek
Szállítási idő
A készleten lévő termékek esetében az ingyenes házhozszállítás ideje 1 munkanap.
A készleten lévő termékek esetében a futárszolgálattal történő kiszállítás 2-3 munkanap.
Az készlet hiányos, de rendelhető termékek várható kiszállítási ideje 5-7 munkanap.
Amennyiben valamelyik termék nem beszerezhető vagy kiszállítása több napot vesz igénybe, a
vásárlót 1 munkanapon belül tájékoztatjuk email-ben vagy telefonon.
Szállítási módok
Ingyenes házhozszállítás Debrecen területén belül
A küldemények kézbesítése, szállítása a webáruház saját fuvareszközével történik.
A megrendelt terméket az ingyenes házhozszállítás során a csomag átvételekor a webáruház
munkatársának kell kifizetni készpénzben. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9-19 óráig vagy külön egyeztetett időpontban.
Házhozszállítás futárszolgálattal, utánvétellel
A küldemények kézbesítése, szállítása szerződött futárszolgálattal történik.
A megrendelt terméket utánvételes házhozszállítás esetén a futárszolgálatának kell kifizetni. A
fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát és a termékleírást a csomag tartalmazza.
Utánvétel költsége: 250 Ft / rendelés
A webáruházat a tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért illetve egyéb problémáért / hibáért felelősség nem terheli.
Házhozszállítás futárszolgálattal, banki átutalással
A küldemények kézbesítése, szállítása szerződött futárszolgálattal történik.
A számlát és a termékleírást a csomag tartalmazza. A csomagok átadása a futárszolgálatnak az
átutalás megérkezése után történik, melyről a vásárló email értesítést kap.
A webáruházat a tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért illetve egyéb problémáért / hibáért felelősség nem terheli.
Banki átutaláshoz szükséges adatok:
Név: Dobó Sándor e.v.
Bankszámlavezető: Tiszántúli Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 60600084-11077798
Szállítási díjak
Csomag súly
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A csomagok átvétele
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár jelenlétében szíveskedjen külsőleg átnézni és esetleges
külső sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, ekkor a csomag átvétele nem ajánlott. Utólagos,
jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
A vásárlónak a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés
esetén az átvételi elismervény alá kell írni.
Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a webáruháznak nem áll módjában elfogadni.
A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó

jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.
A weboldalon megrendelt termékeket a webáruház az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési
visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

Jótállás és szavatosság
Bármilyen probléma esetén csak az áruszámlával lehet reklamálni, ezért kérjük, a számlát őrizze meg,
mivel a garanciát csak a számla megléte esetében tudjuk érvényesíteni. Mindennemű felmerülő
probléma melyet az Üzemeltető és a Vevő nem tud megoldani az alábbi jogszabály vonatkozik. A
Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. (XI.22.)sz.
Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga
A vásárlót a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20-28.§-ban meghatározott elállási joga illeti meg.
A vásárló az elállási jogát az áru átvételét követő 14 napon belül gyakorolhatja. Ha a vásárló elállási
jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán
vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Dobó Sándor egyéni vállalkozó (4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 31., tel. 06-20-3955885 vagy
06-20-3957535, e-mail: info@szepzoldfu.hu vagy rendeles@szepzoldfu.hu. Az elállás gyakorlásának
céljából felhasználhatja a mellékelt nyilatkozat mintát is.
Csak bontatlan, sértetlen termékre gyakorolhatja elállási jogát.
A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát.
Az elállás joghatásai: Ha a vásárló eláll a szerződéstől haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást.
Az üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket nem kapta vissza, vagy a
vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
A vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha 14
napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a
vásárló viseli.

Panaszkezelés
A forgalmazott termékekkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszait az
alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat.
Dobó Sándor e.v.
Címe: 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 31.
E-mail: info@szepzoldfu.hu vagy rendeles@szepzoldfu.hu
Telefon: 06-20-3955885 vagy 06-20-3955885
A vásárlói panaszokat és kérdéseket az üzemeltető írásban, a vásárló által megadott e-mail címre,
vagy postai úton küldött levél formájában válaszolja meg. Az üzemeltető a vásárlói panaszokat,
kérdéseket azok beérkezésétől számított 3 napon belül, de legkésőbb a vásárlói panaszok kezelésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Adatkezelés
A webáruház a vásárlással kapcsolatos adatokat nem tárolja, és nem adja tovább. A vásárló
személyes adatait a megrendelés teljesítése érdekében a szállítást végző MPL Magyar Posta
futárszolgálatának adja ki. A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által
megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig tároljuk.
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli,és nem adja ki további fél számára,
kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója (pl: futárszolgálat) részére szükséges.
Az adatvédelmi nyilatkozatot a honlap (www.szepzoldfu.hu) tartalmazza, külön oldalon.

Szerzői jog
A szepzoldfu.hu domain név Dobó Sándor e.v. tulajdona és szerzői jogvédelem alá tartozik. A
weboldalon megjelenített fényképeket és az oldalakon található szöveges információkat személyes
használattól eltérő céllal kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni.

Záró rendelkezések
A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ u.) pontjában meghatározott a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex a
webáruháznál nem áll rendelkezésre.
A vásárlónak illetve felhasználónak az 1997. évi CLV. tv. 18 és 20.§-a alapján lehetőségében áll a
termék minőségével, biztonságával, termék felelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a
szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás ügy esetén a bírósági eljáráson kívüli rendezésre. Ebből a
célból a vásárló, illetőleg felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető
Testülethez fordulhat.
Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
(Debrecen, Petőfi tér 10.).
Jogszabályi előírás alapján kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus
igénybevételi lehetőség nincsen, és a vállalkozás sem döntött ilyen lehetőség igénybevételéről.
A vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja
és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett
be. A vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatvédelmének kötelezettsége.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. tv.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései
az irányadók.
A fentieken túl következő jogszabályokat működésünkben kötelező érvényűnek tartjuk a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.

