Adatkezelési tájékoztató + ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – Freshshop.hu
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,
mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a
vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné
velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott
elérhetőségeken!
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Sápi Gergely EV (székhely: 6723,
Szeged, Molnár u. 4.4em.10., adószám: 55704120-1-26), mint webáruház (“webáruház”) által
üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó a www.freshshop.hu weboldalon lévő általános
szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben
minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Webáruház adatai:
A szolgáltató neve: Sápi Gergely EV
A szolgáltató székhelye: 6723,Szeged, Molnár u. 4.4.10.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: sales@nanofresh.hu
Nyilvántartási száma: 54417300
Adószáma: 55704120-1-26
Telefonszáma: +36-70-637-2662
Bank, számlaszáma: Budapest Bank 10104260-43082700-01005006
A szerződés nyelve: magyar
Alapfogalmak:
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:
fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként
vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
3.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A www.freshshop.hu webáruházban megrendelt valamennyi termék.

ÁRAK

A termékek ára forintban értendő ás a feltüntetett mennyiségi egységekre vonatkoznak (karton,
csomag, db). A feltüntetett árak nem tartalmazzák a postaköltséget, azonban a csomagolás
költségét igen.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat
és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és
fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem
tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az
ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,
azokat az Eladó nem iktatja.

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az
űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása
esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója
között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház
szolgáltatásait vagyis nem küldhet megrendelést sem.
A vásárló a vételi ajánlatát webáruházon, emailen vagy más szociális médián keresztül teszi meg
a kiválasztott termék megrendelésével. A vásárlás regisztrációhoz kötött.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A termékek online megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az Áfát. Nem tartalmazzák a
házhozszállítási díjat, de tartalmazzák a csomagolási díjat.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót
jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. A fizetési és szállítási mód kiválasztása – szállítási cím megadása
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása: Termékeink többnyire raktáron vannak, ennek ellenére
előfordulhat átmeneti készlethiány. Amennyiben ilyen terméket rendel, erről e-mailben értesítést
küldünk
Az utaláshoz szükséges adatok: Sápi Gergely e.v.: 10104260-43082700-01005006 (Budapest
Bank) Utánvétes fizetésnél és szállításnál a kiszállítás/postázás díja a weboldalon közzétett
összeggel növekszik. Utánvétes fizetés esetén a cég a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja
magának az áru tulajdonjogát. Rendelését leadhatja telefonon is a +36 70 6372662
telefonszámon, vagy elküldheti e-mailben: sales@nanofresh.hu címre.

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:
1.

Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a
megrendelést e-mailben megerősíti (nem elég a rendelés visszaigazolása, feldolgozás
megkezdése) adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató

között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül
nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a
megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
Cégünk minden esetben megerősíti a rendelést, erről tájékoztató e-mailt küld a Vásárló
felé legkésőbb a rendelést követő munkanapon. Átutalásos fizetési opció esetén ez a
megerősítő üzenet tartalmazza a fizetési információkat
2. A szerződés csak akkor jön létre, amennyiben azt a webáruház kifejezetten
elfogadja. A rendelés befogadása (automatikus üzenet) nem minősül adásvételi
szerződés létrejöttének, pusztán egy jelzés a fogyasztó felé, hogy rendelését
befogadták, feldolgozását megkezdték. Ez azt is jelenti, hogy az olyan automatikus
válaszüzenet, amely szerint a megrendelést elkezdték feldolgozni, még nem feltétlenül
jelent elfogadást. Ennek oka az, hogy az informatikai rendszerekben a vállalkozás
ráhatása nélkül is előfordulhatnak olyan hibák, amelyek ellenőrzése elengedhetetlen.
3.
A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek
minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései
vonatkoznak.
4.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában,
automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után
hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
Téves ár a webshopban
A technikának és az emberi tényezőnek köszönhetően előfordulhat, hogy a webshopban téves ár
jelenik meg. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai
rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan
feltüntetett árnak minősül:
0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os
termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a
terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
•
•

KISZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

A webáruházunkban megrendelt termékek esetén az átvétel történhet
– futárszolgálattal (a pontos összege a „szállítási feltételek” menüpont alatt található)
– személyes átvétellel
A termékek a rendelést (átutalásos opció esetén fizetést) követő legkésőbb 2-5 munkanapon
belül kerülnek kiszállításra, illetve vehetőek át személyesen, erről cégünk e-mailben tájékoztatja
a Vásárlót.
Termékeink a Fürgefutár (GLS), FOXPOST csomagjaiban kerülnek kézbesítésre. A termékek
hiánytalan meglétének, illetve sértetlenségének ellenőrzése a Vevő feladata. Bármilyen
rendellenesség észlelésekor a futárral kell jegyzőkönyvet felvetetni az átvétel időpontjában!

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK
1.

helyszíni készpénzes fizetés átvételkor (bankkártyás fizetésre nincs mód a
helyszínen)
2.
fizetés előre utalással
3.
utánvéttel (feláras szolgáltatás: szállítási feltételek)
4.
bankkártyás fizetés a Barion online rendszerén keresztül

ELÁLLÁSI JOG

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II.26.)Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel
nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül
elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy
napon belül visszatéríti.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését, valamint higiéniai termékek esetében kizárólag eredeti, bontatlan csomagolásban
köteles azt visszavenni.

MEGTAGADOTT CSOMAGÁTVÉTEL

Amennyiben a Vevő megtagadja az utánvételes csomag átvételét és a csomag visszaérkezik
raktárunkba, a későbbiekben a Vevő részére utánvételes rendelést nem áll módunkban postázni.

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.

TERMÉKGARANCIA

Cégünk az általa eladott termékekre a gyártó által vállalt garanciát, illetve szavatosságot vállalja
14 napon belül. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt
díjmentesen kicseréljük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok
megléte esetén lehetséges. Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban
és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Figyelem! Esztétikai hibás vagy más módon értékcsökkent termékre nem vonatkozik a garancia!
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan: Csak abban az esetben rendelje meg a
kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén az újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő
átutalása esetén áll módunkban elindítani! Kérjük, a csomagot átvételkor szíveskedjék
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv
felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni!

JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

1. Szóbeli bejelentés
A vásárló bejelentheti telefonon a jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál:
– 06-70-6372622 - Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel,
amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben
rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.
2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben (5100
Jászberény, Ifjúság u. 17.) vagy elektronikus levélben (sales@nanofresh.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Pénzvisszafizetési garancia:
a) Amennyiben a Vevő nem elégedett a vásárolt termékkel, az átvétel napjától
számított 14 napon belül minden további indoklás nélkül visszakérheti a termék
vételárát. Ehhez szükséges, hogy a terméket sértetlenül, az eredeti csomagolásban
visszajuttassa az Eladóhoz. A visszáru beérkezését követően 5 munkanapon belül az
Eladó köteles visszautalni a termék árát (a termék vételárának 100%át).
b) Amennyiben a vevő kifogásolja a vásárolt termék minőségét, az átvétel napjától
számított 14 napon belül élhet minőségi reklamációval. Ehhez, az átvétel napjától
számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket az Eladóhoz, sértetlenül, az
eredeti csomagolásban. Az Eladó ekkor köteles kivizsgálni a reklamációt. Az Eladó
akkor is köteles visszafizetni a termék árát, amennyiben a minőségi reklamációt nem
találja indokoltnak. (lásd a) pont) Indokolt esetben, ha az Eladó is egyetért abban,
hogy probléma volt a termék minőségével, köteles az Eladó a Vevő számára a Vevő
által igazolt szállítási költséget is megtéríteni. Ebben az esetben a Vevő választhat,
hogy a minőségi hibás termék cseréjét kéri, vagy a termék vételárának
visszafizetését.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a
megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az
Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal
nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan
kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve
szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.
Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a
figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely
telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a
szerződés létrejöttét.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra
kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó
részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén –
fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben
az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az
Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az
Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A
szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a
levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

ADATVÉDELEM

Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül
szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki
a webáruház tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék
kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Az ÁSZF elfogadásával a vevő hozzájárul
ahhoz, hogy marketingcélra felhasználásra kerüljenek az adatai.

COOKIE-K RÖGZÍTÉSE

Weboldalunk a helyes működéshez cookie-k használatát igényelheti. Amennyiben a
böngészőben a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata
automatikus. A cookie-k, melyeket a böngésző ment le a számítógépre nem tartalmaznak
személyes adatokat, azok csak a weboldal által felhasználható információdarabkákat
tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes
az újabb látogatást, így bizonyos, már korábban megadott adatokat nem kell újra megadni. A
cookie-k használata egy lehetőség a webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés
használatához. A cookie-k használatát bármikor le lehet tiltani a saját böngészőben. Előfordulhat
viszont, hogy a letiltott cookie-k mellett nem fog megfelelően működni a weboldalunk.

1,Előre utalás vagy Banki utalás: A megrendelést követően utalja át az összeget a cég
megadott bankszámlájára. Amint megérkezik az összeg, a lehető legrövidebb időn belül (
legfeljebb 7 munkanap) indítjuk az árut, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában az áru
rendelkezésre állásáról nem adtunk más információt. Lehetőséget nyújtunk arra is, hogy
vásárlóink elektronikus úton megküldjék nekünk az átutalás igazolását (pl. válaszlevélként a
megrendelés visszaigazolására), így az árut a következő kiszállítással küldjük. Megrendeléskor a
‘Szállítás’ mezőben jelennek meg az adott megrendeléshez lehetséges szállítási módok, ezek
közül választhat. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. Amennyiben az előre utalást választja, az összeg
beérkezését követően adjuk fel a megrendelt árut. A számlát a csomag tartalmazza.
2, Utánvételes fizetés esetén a beérkező megrendelést e-mailben visszaigazoljuk, ezzel
létrejön a szerződés. Az egyeztetett és megrendelt termékeket átadjuk a csomag szállítójának Az
árut és a szállítási költséget az átvételkor, a csomag szállítójánál készpénzben fizeti ki. A számlát
a csomag tartalmazza.
3, Kiszállítás: A cég a termék kiszállítását a termék vételárának és a szállítási költségnek (a
megrendelőlapon: végösszeg) a bankszámlán történt jóváírása után kezdi meg. Utánvétes
termékek esetén a kiszállítás a megrendelést visszaigazoló email megérkezését követően
történik, kivéve, ha az áru beérkezéséről, készenlétéről más információt nem küldünk. A

termékeket Foxposttal, vagy GLS-el szállíttatjuk. Amennyiben egyes termékek nem találhatók
meg a raktárunkban, erre a terméklapon vagy külön e-mailben, telefonon felhívjuk a vásárló
figyelmét. Az áru megrendelésével és kifizetésével a vásárló ezt tudomásul veszi. A kiszállítás
hétköznapokon történik.
4, Elállás: A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet
szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási
jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:
– Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások,
ingadozásoktól függ.
– Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
– Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul,
de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. Kivonat a
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: 4. § (1)
A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az
(1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a
termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli
megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a
termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a
3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig,
legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3)
Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben
– a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a
szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított
nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a
szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6)
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban
követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A
felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése,
illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem
irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó
személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap
értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Amennyiben tévesen adta fel rendelését, következmények nélkül visszavonhatja a kiszállítás
előtt.

A vásárló a megrendelését költségmentesen mondhatja vissza a feladásról szóló értesítés
időpontjáig.
Munkaidőben (minden hétköznap 9:00-14:00-ig) hívja a +36 70 637 2662 telefonszámot, és
vonja vissza a rendelést. Amennyiben az áru már feladásra került (a foxpost csomagvarázsló
programjában), akkor a visszavonásra is az elállás szabályai vonatkoznak. Ez esetben a
szállítási költség a vásárlót terheli – azoknál az áruknál is, ahol egyébként a cégünk átvállalja a
szállítási költséget.
A késedelmesen visszavont megrendelés vagy át nem vett csomag esetén a szállítási díj
minden esetben kiszámlázásra kerül. A vásárló köteles a számla kézhezvételét követően 8
munkanapon belül felmerült költségeket megtéríteni. Nemfizetés esetén a web áruházat
üzemeltető vállalkozás jogosult a vonatkozó jogszabályban meghatározott maximális késedelmi
kamat felszámítására, valamint 10.000 Ft kintlévőség kezelési költség felszámítására és
kintlévőség kezelő közreműködését igénybe venni, és a felmerült költségeket a vásárló köteles
viselni.
Hasznos információk:
– A számlát elektronikusan küldjük ki a szamlazz.hu program segítségével, hacsak nem kéri az
ügyfél másképpen.
– Amennyiben az elállás jogával élni kíván, kérjük, jelezze e-mailben, vagy telefonon. A web
áruház által forgalmazott termékek természetüknél fogva bontott állapotban, higiéniai és
közegészségügyi okokból nem visszaszolgáltatható termékek. Ezért kérjük, hogy a
termékeket hiánytalan, bontatlan csomagolásban történő visszaküldését, mert csak ebben az
esetben érvényesíthető a 17/1999 II.5 kormányrendelet által meghatározott elállási jog.
A termékeket az általunk is használt FOXPoST küldeményként kérjük visszaküldeni az 5100
Jászberény, Ifjúság u. 17. címre. A csomag visszaérkezését követően 30 napon belül
visszaküldjük pénzét az Ön által meghatározott módon. Ha a pénz visszaküldése költséggel jár
(utalási, banki díj) az minden esetben a Megrendelőt terheli.
– A feladott küldeményeket a FOXPoST viszi ki, amennyiben nem találja Önöket otthon,
értesítést hagy, és ezután FOXPOST újfent kiviszi a küldeményt.
A kézbesítés sikerességéhez fontos:
1. Ha szállítási címként a munkahelyi címét jelöli meg, kérjük, feltétlenül tüntesse fel a cég
nevét a szállítási cím megadásánál (a Megjegyzés rovatba is beírhatja), így a postás
biztosan meg fogja találni.
2. Ha a szállítási címen a kapucsengőn nem az Ön, azaz nem a Megrendelő neve szerepel,
kérjük ezt is jelezze a rendelés során a Megjegyzésben a kapucsengőn található név
megjelölésével. Ezt az információt rá fogjuk írni a csomagra.
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan: Csak abban az esetben rendelje meg a
kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén az újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő
átutalása esetén áll módunkban elindítani! Kérjük, a csomagot átvételkor szíveskedjék
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv
felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni!
Egyéb feltételek:
Akciós kupon beváltása: Az akciós vásárlásra jogosító kupon: egyszer használható fel, Csak a
raktárkészleten lévő termék megvásárlása lehetséges, előrendelés nem. A megrendelt termék
bruttó vételárából kerül levonásra a kedvezmény, amely mértéke a kuponon került előzetesen
feltüntetésre. A kuponnal történő vásárlás menete: A vásárló kiválasztja az áruházban a
megvásárolni kívánt terméket, azt a kosárba helyezés gombra történő klikkeléssel a kosárba
helyezi. Ezt követően dönt, hogy folytatja a vásárlást. Ebben az esetben, addig folytatja a
vásárlást, míg az összes megvásárolni kívánt termék a kosárba nem kerül. Ezek után válasszon
a szállítási módok közül, majd írja be a kuponon található kódot a KUPON felirat melletti ablakba

majd az érvényesítés gombra kattintva érvényesíti a kedvezményt. Ezt követően a
kedvezményes összeg jelenik meg az összesen mezőben. Ez mutatja meg a rendelésének a
kedvezményes végösszegét. a megrendelését a megrendelés gombbal véglegesítheti ezt
követően a regisztrációhoz jut ahol a csillaggal jelölt adatok megadását követően ‘tovább az
adatellenőrzéshez feliratra kattintson. Amennyiben minden szükséges adatot megadott a
képernyőn megjelennek a számlázási és szállítási adatok. Az adatok ellenőrzését követően,
amennyiben mindent rendben talál a megrendelés gombra kattintva véglegesíti a megrendelését.
A megrendelésének feldolgozásáról és szállításáról e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A kupon készpénzre nem váltható be.

Adatkezelés
A web áruház használata során Sápi Gergely e.v. részére bocsátott személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben
Sápi Gergely alvállalkozója. (Pl. Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). A web áruház
böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím,
látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat Sápi Gergely EV kizárólag jogilag hitelesen indokolt,
és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k
engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát,
letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei
csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. 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 a Sápi Gergely
EV a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a web
áruház oldalain leadott rendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott
adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott
időszakra. A web áruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott
adatokat Sápi Gergely EV bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél
alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a sales@nanofresh.hu e-mail címen.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv,
a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet, és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
A web áruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések rögzítésével elfogadja
a www.nanofresh.hu webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit
Garancia, jótállás
1.18. Termékeinkre, az átvétel után nem vállalunk garanciát. Meghibásodás esetén
mindenféleképpen tájékoztasson bennünket személyesen vagy telefonon. Lásd még: 151/2003.
Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.
Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről –
ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység,
kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok
közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és –
ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes
címéről, telefonszámáról.
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 …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szeged, 2020. 02.13.

Melyek azok a személyes adatok, amiket
gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket
Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a
hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül
továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar
szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A
hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik
nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan
EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik
és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok
Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A
tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen
automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor
átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e
a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a
böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési
információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig
érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az
“Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti
nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja,
amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók,
képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan
úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől
származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói
viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói
profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti
a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A
honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a
saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export
fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó
rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes
adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy
biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

