Általános Szerződési Feltételek
A hobbisziget.viltor.hu oldal (továbbiakban oldal) böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és
elfogadta a hobbisziget.viltor.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési
elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!
Az eladó adatai
"Hobbi Sziget Kft."
Székhely: 9028 Győr, Erfurti út 11. fsz. 4.
Adóigazgatási szám: 26749451-2-08
Nyilvántartási szám: 08-09-031008
Telefon: +421 903 486 831

Regisztráció
A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan
megadni, több szállítási és számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A
regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 5-7 munkanapon belül, megtörténik.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az
irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A Kormányrendelet megtekintéséhez kattints ide.
2. A jelen Szabályzat 2018. május hó 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen
módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal
tartalmának megtekintésére.
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Számlázás
A számlázás a Symbol Ügyvitel számlázóprogramjának segítségével történik.
Számlázóprogram termékkulcsa: YT9AJY-23M5CJ-W1FTXY-SGUL42

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük
vissza.

A termék cseréje
Amennyiben a megvásárolt terméket cserélni szeretnéd, erre 30 napon belül van lehetőséged. A postai úton
történő csere esetén minden felmerülő szállítási költség a vevőt terheli. Csak újra eladható és sérülésmentes
terméket cserélünk vissza.

Adatkezelés
Az oldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére
nem adjuk át.
Az oldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek
tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra
nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is
úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a
munkamenet idején élnek.
Az oldal használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos
funkciók működésképtelenek.
Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti a hobbisziget@gmail.com email címen.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a
naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő
költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs
kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának
romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból
idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül
ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az
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értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az
átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért
felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét elérheti a Szerződéskötés feltételeire
vonatkozó tájékoztatás pontban található linkre kattintva.
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