ASZF (HU)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási
kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
-

Üzemeltetői adatok ismertetése
Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
A kínált termékek kategória besorolása
Rendelési információk ismertetése
A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
Rendelés lépéseinek bemutatása
A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Az elállási jog ismertetése
Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
Adatkezelési információk

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Gold Steam Garden SRL
Székhely:Str. Harghita, Nr. 97. MIERCUREA CIUC Harghita, 530152

VIES: RO36988731
Elektronikus elérhetőség: info@blosscig.com
IBAN: RO08.OTPV.2600.0107.5389.RO01
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Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. A termékek
az elektromos cigaretta fantázianevű - továbbiakban elektromos cigaretta - inhalátor
készülékcsalád eszközei és kiegészítői, valamint liquid folyadékok.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- Liquid készítés kellékei
- Liquid készítés folyadékai
- Eszközök

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban
nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem
kerül felszámításra!

Rendelési információk
Vásárlóink számára honlapunkon on-line és telefonon keresztüli rendelési lehetőséget is
biztosítunk. A rendeléshez nem szükséges regisztráció.

A rendelés folyamán - kizárólag a rendelés kezeléséhez - elkérjük a vásárló elérhetősége
adatait. A rendeléskor összeállított csomag esetében fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon
megjelent és megrendelhető cikk a valóságban nem szerepel készleten. Ilyen esetben a
megadott elérhetőségek valamelyikén felvesszük a kapcsolatot a vásárlóval és egyeztetjük a
teendőket.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 18:00 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül
feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
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illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a
beszállító, vagy rajta kívül álló
okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor! A termék
vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének
részére.

Rendelés menete
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba
2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása”
gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. Az „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását
követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
3. Szállítási mód kiválasztása.
4. Megrendelés
5. Szállítási / Számlázási adatok megadása
6. Az adatok megadását követően a &quot; Megrendelés&quot; gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését.
7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A megrendelt terméket a megrendelő országa területén futárral kézbesítjük. A rendelt termékek
és a szállítási díj ellenértékét bankszámlánkra előre el kell utalnia. A csomagot az ellenérték
bankszámlánkra érkezését követően indítjuk el. A fizetendő végösszeg a megrendelés
összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Utánvétel esetén a
futárnak lehet fizetni készpénzzel, vagy mobil terminálon bankkártyával. A számlát a csomag
tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és
esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át
a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink
valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára
adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon
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történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel
jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk
címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a
Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)
küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék
rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak
megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a
csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges
későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla
számra visszatérítjük a termék vételárát.

Adatkezelés
Az webáruház használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a
megrendelés kézbesítéséhez szükséges. A webáruház böngészése folyamán technikai
információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen
adatokat a kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adjuk át a hatóságok
részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez - technikai okokból - cookie-k engedélyezése szükséges.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője
beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy
egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó
böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem
kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használjuk
fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből
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készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az
általános szerződési feltételeket, továbbá adatkezelési elveket.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és
megtekintéséhez kattintson ide.
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