Általános szerződési feltételek
ÁSZF
Regisztráció
A honlapon való vásárláshoz regisztráció szükséges. Ennek az a célja, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ki adta le a rendelést,
kommunikálni tudjuk bármilyen változásról, illetve amennyiben házhozszállítást kér, egyeztetni tudjunk átvételi időpontot.
A weboldalon található termék kategóriák, segítségével kereshetőek a termékek. A kiválasztás, illetve a rendelt mennyiség
meghatározása után a kívánt termékek kosárba helyezése következik ( “Beteszem a kosárba” gomb), majd a “ Pénztárhoz” gomb
megnyomásával lehet továbbvinni a vásárlást. Ezt követi a szállítási adatok, a rendelés átvételének helyének meghatározása és a
fizetési mód kiválasztása.
Saját fiókjának adatait, szállítási és számlázási címet, illetve a belépéshez szükséges jelszót önmaga tudja megváltoztatni.
Amennyiben a regisztráció során elakadna, az info@zsambokibiokert.hu címen állunk szíves rendelkezésére.
Vásárlás
A megvásárolni kívánt termékeket a listákról a kosarába gyűjtheti. Ahhoz, hogy egy adott terméket a kosarába tegyen, nem kell mást
tennie, minthogy megadja a rendelni kíván mennyiséget és a termék képe mellett található “ Beteszem a kosárba” feliratra kattint.
Mikor egy termékre többször kattint, azzal annyi darabot tesz belőle kosarába, ahányszor rákattintott. Ha mindent összegyűjtött,
amit vásárolni szeretne, ugyanott, a "Pénztárhoz" gombra kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban.
Mikor megrendeli a termékeket, vagyis a 'Pénztárhoz' gombra kattint, egy új ablak ablak nyílik meg, ahol a megrendelés elküldése
előtt még egyszer megtekintheti kosarának tartalmát. Itt feltétlenül ellenőrizze az adatait, a szállítási címet és a megrendelt
termékeket! A felső szekcióban látja a kosárba helyezett termékek listáját, darabszámokkal és áraikkal együtt. Amennyiben más
mennyiséget szeretne rendelni, vagy törölni valamit a listából, akkor a 'vissza a boltba' gombbal léphet vissza a folyamatban és
módosíthatja rendelését. A rendelési folyamat azzal zárul, hogy egy rendelési számmal ellátott visszaigazoló emailt küldünk. Kárjük,
hogy ha valamilyen oknál fogva ezt nem kapjuk meg, jelezze utána tudunk nézni, hogy bekerült-e a rendelések közé.
Áfa-s számla iránti igényét mindenképp jelezze a rendelés leadásakor akár internetes, telefonos vagy személyes rendelési formát
választ! Amennyiben nem ennek megfelelően jelzi számlázási igényét, úgy a rendelés átvételét követően utólagos reklamációt nem
fogadunk el!
Távszerződés
A szerződés tárgya a Naspolyafa Kft. internetes áruházában található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a
termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.
Adataink:
Cég képviselője: Matthew Hayes
Cím: 2116-Zsámbok, Szent László u. 56
Adóigazgatási szám: 23810350-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-153914
Telefonszám: 0670 614 0772
Email cím: info@zsambokibiokert.hu
Az online felület kitöltésével és elküldésével és annak a Naspolyafa Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.)
Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a adatok mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között
az alábbi feltételek szerint:
A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt
átvételi pontra, vagy szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a
Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a
Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
Az át nem vett dobozok árának visszatérítésére nincs módunk, mivel romlékony áruról van szó.
A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek
fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06 70 614 0772 telefonszámon az átvételi, vagy szállítási napot
megelőző 24 órában. Amennyiben a Vevő nem veszi át a megrendelt árut, úgy annak vételárát köteles kifizetni. Amennyiben ez nem
történik meg, neve és vásárlási lehetősége törlődik adatbázisunkból.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a
Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az
irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba
foglalt szerződésnek, és azokat a Naspolyafa Kft. nem iktatja.
Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő
vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat
fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. Mennyiségi változás egyes zöldségféléknél előfordul és az egységár változatlan marad,
a vételár a súlytól függően változhat. Abban az esetben, amennyiben az eredeti rendeléshez képest változik a márt mennyiség miatt
a vételár, a Vevőnek választási lehetősége van, hogy kéri-e olyan formában, vagy nem.
A vételár kiegyenlítése és a szállítás a weboldalon feltüntetett átvételi napon történik. A házhozszállítás aktuális díjszabása a
honlapon is található meg, illetve a rendelés leadásakor megjelölt terület és annak összege feltüntetésre kerül.
A személyes átvétel a honlapon megjelölt átvevőpontokon lehetséges.
Vásárlástól való elállás joga
A vevő vásárlási szándékát a weboldalon leadott rendelésével jelzi. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem tudja személyesen
átvenni, vagy kiszállítást kérni a rendelésére, azt kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb az átvétel előtt 1 nappal jelezze.
Adatvédelem
A regisztrált felhasználók adatait a folyamatos kommunikációhoz és a rendelések adminisztrációjához használjuk. Az adatokat
harmadik félnek nem adjuk át és semmilyen harmadik személy marketing tevékenységére nem használjuk fel. Amennyiben valaki
nem kíván regisztrált felhasználóink között maradni, azt emailben tudja jelezni és adatait töröljük adatbázisunkból. Az adatok
kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
A zsambokibiokert.unas.hu oldal üzemeltetője:
Naspolyafa Kft.

2116-Zsámbok, Szent László u. 56
Telefon: 0670 614 0772

