Általános Szerződési Feltételek – Minimobaby Webshop

1. Alapvető rendelkezések:
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, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók.
1.1 Az ÁSZF hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Hujber Károly egyéni szolgáltató (székhely: Győr,
Kassák L. u 21 adószám: 66826358128) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) tulajdonában és
üzemeltetésében álló: www.minimobaby.hu webáruház használatára vonatkozó általános
szerződési feltétel. Az Általános Szerződési Feltételek a honlapon keresztül történő vásárlói
(fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra, fogyasztói szerződésre vonatkoznak. Jelen ÁSZF
hatálya Magyarország területén kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a
Szolgáltató és a fogyasztó (megrendelő, vásárló) között elektronikusan jön létre. Kérjük,
hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,
és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
1.2 Jogforrások:
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet – Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról,
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes
szabályairól,
1997. évi CLV. törvény – A fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
1959. évi IV. törvény – A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről,
2013. évi V. törvény – A Polgári Törvénykönyvről.
1.3 Nyilatkozatok:

A szerződés nyelve: magyar. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem lesz
hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt
szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Az ÁSZF nyomtatható verziója letölthető az alábbi linkről: www.minimobaby.hu/letoltes
A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában
előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír
is. A szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi
intézkedéseket. A szolgáltató által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan
képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális
adattartalmakkal.
1.4 Adatkezelési szabályok:
Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: http://minimobaby.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
Letölthető innen: http://minimobaby.hu/letoltes
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79161/2014, NAIH-79162/2014.

2./ A Vállakozó adatai:
A szolgáltató neve: Hujber Károly, alanyi adómentes egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: Győr, Kassák L. u 21
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: minimo@minimobaby.hu
Nyilvántartási száma: 39625890
Adószáma: 66826358128
Statisztikai száma: 66826358479123108
Telefonszáma: 06307342226
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): GYMS Megyei Kormányhivatal Győri
Járási Hivatala Okmányirodai Osztály, Győr, Árpád út 36.
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79161/2014, NAIH-79162/2014
Bankszámlaszám: 11737007-20758877
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. email:
admin@megacp.com, adószáma : 22206118-2-13

3./ Általános tudnivalók

3.1. A Webáruház az interneten a http://www.minimobaby.hu/ URL alatt található.
3.2. Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön: a webáruház megtekintésével, regisztrációval,
vásárlással, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt. A
Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével a Felhasználó egyben elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.
A weboldalon történő rendeléssel a megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el a termékekhez kapcsolódó Biztonsági előírások alkalmazását.
3.3. A Webáruház oldalán bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött
18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára
lehetséges.
3.4. A Szolgáltató alanyi adó mentes egyéni vállalkozó, az árak minden esetben forintban
fizetendők, ÁFA-t nem tartalmaznak.
3.5. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

4./ Vásárlás menete
4.1. Regisztráció, bejelentkezés
A Webáruházban történő megrendeléshez/vásárláshoz regisztrálni lehetséges, de nem
kötelező. A vásárlás (szerződés) létrejöttéhez a Szolgáltató köteles elkérni az adó- és
számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat. A Megrendelő a Weboldalon
történő regisztrációjával, illetve a vásárláshoz szükséges adatai önkéntes megadásával
kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit
megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul,
valamint, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés, fizetés,
teljesítés menetével tisztában van. Kijelenti továbbá, hogy megrendelésével együtt
megismerte és elfogadja a termékekhez tartozó Termékbiztonsági előírásokat, melyeket a
termék minden használatakor alkalmaz. Ennek elmulasztásakor, vagy a termék nem
rendeltetésszerű használatából adódó/fellépő bármely problémáért, illetve sérülésért a
Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
4.2 Termékmegjelenítés

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről
fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek, anyagok, minták,
színkombinációk kis mértékben eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek.
4.3. Akciók
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról. Megjelölés nélkül az akciók visszavonásig, illetve a
készlet erejéig érvényesek.
4.4. Vásárlás, a termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb leírását, ismertetőjét. A vásárló
vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gomb
megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár megtekintés” gombjára kattintva
megtalálhatóak a vásárlás során kosárba helyezett termékek, valamint a számla végösszege
és a szállítási költsége. A vásárlónak lehetősége van leellenőrizni a rendelése helyességét,
különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatóak,
javíthatóak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A vásárlónak
lehetősége van a rendelés elküldése előtt bármikor meggondolnia magát, a vásárlás
folyamatát be nem fejezni, minden következmény nélkül elállni a vásárlástól. A megrendelő
az elektronikus úton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a
kosárban található termékek megvételére, és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek
érvényességét, az Adatkezelési Nyilatkozatot, valamint a Termékbiztonsági előírásokat.
4.5 Árak
A webáruház árai a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a termékek mellett
találhatóak. Az árak forintban értendőek, ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel a Szolgáltató Alanyi
adómentes egyéni vállalkozó. Felhívjuk a figyelmet, hogy az árak a csomagolási költséget
igen, a szállítási költséget viszont nem tartalmazzák. A szállítási költségek a vásárlási
folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is
megtalálhatóak. Arra az esetre, amikor a webáruházban valamilyen számítástechnikai hiba
vagy műszaki probléma lép fel, a szolgáltató fenntartja magának a jogot a korrekcióra, mind
a termékekre, mind az árakra vonatkozóan. A szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a hiba
felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vásárlót a bekövetkezett
problémáról, a rossz, téves tényről, körülményről és a helyesbítéséről. A vásárló a

tájékoztatást követően ismételten megerősítheti a megrendelését, vagy elállhat a
megrendeléstől, vásárlástól.
4.6 A megrendelés elküldése
A vásárló a kosárban elhelyezett termék mennyiségének, árának és a számla végösszegének
áttekintése, ismételt ellenőrzése után dönthet úgy, hogy a terméket meg szeretné vásárolni.
A vásárlónak a határozott, végleges döntés után ebben az esetben a "TovPénztár" gombra
kell kattintani. A szolgáltató ezúton is tájékoztatja a vásárlót, hogy a vásárlás fizetési
kötelezettséget von maga után. A vásárlónak a kattintás után lehetősége van kiválasztani,
hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, vagy új vásárlóként akar-e regisztrálni.
Amennyiben a vásárló korábban már vásárolt a webáruházban, úgy beírja a korábbi
regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Amennyiben a vásárló új vásárlóként
szeretne regisztrálni, akkor megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket az
informatikai rendszer megjegyez, és azt a legközelebbi vásárlás során fel tudja használni,
illetve a későbbi vásárláskor már csak a bejelentkezés szükséges, adatmegadás nem. A
vásárlás megvalósitható regisztráció nélkül is.
Az adatok megadása után lehetőség van a vásárlónak megfelelő szállítási mód kiválasztására.
A vásárlónak megfelelő fizetési mód természetéből eredően részben meghatározza a
fennálló szállítási lehetőségeket, és fordítva is: a megfelelő szállítási mód korlátozza a
fennálló fizetési lehetőségeket.
4.7 Fizetési módok, számlázás
A webáruházban többféle fizetési mód létezik: lehetőség van banki átutalásra, és utánvéttel
történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény
átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. A vásárló saját belátása
szerint dönt valamelyik fizetési mód kiválasztása mellett. A vásárlásról a Számlázz.hu
rendszeren keresztül elektronikus számlát küldünk.
Az e-számla digitálisan aláírt és hitelesített számla, mely a NAV (volt APEH) által is elfogadott
számviteli bizonylat, papír alapú számlával megegyezően könyvelésbe berakható,
költségként elszámolható! Az e-számla elektronikus formában kerül kiküldésre, a díjbekérő
alapján történő rendezés esetén is.
Személyes, készpénzes értékesítés nem történik. Személyes átvételi mód választása esetén is
a fenti megrendelési és fizetési módok szerint járunk el, személyesen kizárólag az áru fizikai
átadása történik.

Amennyiben a vásárló ismételt ellenőrzés és ismételt döntési lehetőség után is egyetért a
megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés
elküldése” gombra. A megrendelés elküldésével vásárló szerződési ajánlatot tesz a
szolgáltató részére, amit a szolgáltató elfogad, amennyiben semmilyen fent említett
számítástechnikai, műszaki hiba nem lépett fel, illetve az aktuális raktárkészletében
megtalálható az áru, s nincs más elállási ok sem.
4.8 A rendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül megtörténik.
4.9 Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Vásárlónak a megrendelés során többször is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai
javítására. A vásárló meg tudja változtatni a rendelés során kosárba tett termékek
mennyiségét, a kosár tartalmának megtekintése után is. A vásárlónak ebben az esetben a
"Mennyiség" oszlopban található mezőbe szükséges beírnia a termékre vonatkozó helyes
rendelés darabszámot. Amennyiben a vásárló a kosárból törölni szeretné a terméket, az "X"
gombra kattintva megteheti azt.
A vásárlónak lehetősége van a regisztráció során megadott adatai módosítására is.
4.10 Visszaigazolás
A vásárló minden rendelésről egy automatikus elektronikus (e-mail) visszaigazolást kap a
megrendelés beérkezéséről. A visszaigazolás nem jelenti a szerződés létrejöttét. A
visszaigazolás technikai megerősítése annak, hogy a vásárló milyen tartalmú ajánlatot tett a
szolgáltatónak, illetve a vásárló által megvásárolni kívánt termékek, a fizetés és a szállítás
adatait tartalmazza, kiegészítve a vonatkozó kormányrendelet által előírt kötelező tartalmi
elemekkel. A visszaigazolást követően a vásárlónak lehetősége van egyeztetni a szolgáltató
ügyfélszolgálatával, akár e-mail, akár telefon eszköz útján.
Abban az esetben, amennyiben a szolgáltató az elektronikus visszaigazolást a megrendelés
leadását követő 48 órán belül nem küldi el a vásárló részére, úgy a vásárlót nem köti a
megrendelése, az ajánlattétele és nem köteles az esetlegesen elküldött, kiszállított terméket
átvenni.
A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a szolgáltatóhoz vagy a
megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a
szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem
érkezik meg a megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, az e-mail fiókjának
tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető, illetve egyéb, a vásárlónak felróható
tévedés, elírás, hiba, stb. miatt.

4.11 Szállítás
A terméket tartalmazó küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A
termék szállítási idejét és költségeit a webáruház ismerteti a vásárlási folyamat során,
valamint a megrendelést visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A vásárlónak a szállítás
időpontjáról külön is lehetősége van egyeztetni a szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben
található telefonszámon. A telephelyen lehetőség van a termékek személyes átvételére,
azonban a megrendelési és fizetési folyamat a többi szállítási móddal megegyezően történik.
A telephelyen csupán az interneten megrendelt termékek fizikai átadása zajlik, személyes
vásárlásra nincs lehetőség. A számlát ez esetben is a szokásos elektronikus rendelési
folyamatnak megfelelően állítjuk ki.
A termék kiszállítási ideje: amennyiben a termék aktuálisan van készleten, a szolgáltató a
vételár és a szállítási költség előre utalása esetén az utalás részére történő megérkezését
követő max. 3 munkanapon belül átadja a küldeményt a futárszolgálatnak és megbízza a
kézbesítésre. Amennyiben a termék nincs készleten, úgy a szolgáltató tájékoztatja erről a
tényről a megrendelőt és megjelöl egy szállítási határidőt.
A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét
ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem
beszerezhető 7 napon belül, a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a
megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a megrendelő
értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszatérítéséről a
szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül gondoskodik .
4.12. Hibás teljesítés
A Webáruházat a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető hibásnak tűnő teljesítésért, szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli
felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a felhasználónevét, jelszavát elfelejti,
eltéveszti vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.

5./ Tulajdonjog fenntartás

A szolgáltató a leszállított, ki nem fizetett termék vonatkozásában a tulajdonjogát fenntartja
a teljes vételár és szállítási költség kifizetéséig. A ki nem fizetett termékkel való jogosulatlan
rendelkezés büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

6./ Panaszkezelés
A webshop ezen ÁSZF keretein belül (2. pont) tájékoztatja a fogyasztót a székhelyéről, a
panaszügyintézés helyéről, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás levelezési
címéről és elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. A
szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló
törvény szerinti panasznak.
A szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem
esetén joga van békéltető testülethez fordulni.
A vállalkozás székhelye szerintit Békéltető testület megnevezése, elérhetősége:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület:
Cím: 9021, Győr, Szent István út 10/A
Levelezési cím: 9001 Győr, Pf. 673
Elérhetőség: Tel: 96/520-217 Fax: 520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Ügyfélfogadási idő:
KEDD
9:00 - 12:00
SZERDA
13:00 - 15:00
CSÜTÖRTÖK 9:00 -12:00

7./ Garancia, jótállás
Bármilyen varrásból, vagy alapanyagból eredő hiba esetén szintén teljes garanciát vállalunk
termékeinkre, viszont a tartós használatból, és gyakori mosásból adódó kopás és
elhasználódás nem képez okot a visszaküldésre.
A kellékszavatosság, termékszavatosság szabályairól bővebb információ a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 3. melléklet-ben található, és szintén elérhető a következő helyen is:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

A garancia vagy szavatossági igény bejelentésének módja: Írásban történő bejelentés. A
vásárló bejelentheti garancia vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe:
9023 Győr, Kassák L. u 21.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben
(minimo@minimobaby.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.

8./ Elállási jog
8.1 A szolgáltató elállási joga
A szolgáltató elállhat a szerződéstől, amennyiben a vásárlás folyamata során valamilyen fent
megjelölt számítástechnikai, műszaki probléma okából valamilyen téves tartalmú szerződés
jött létre, illetve elállási jogot érvényesít akkor is, amikor a szolgáltatónak nincs aktuálisan
raktárkészleten a megrendelt termék vagy a beszállítója nem vállalja a szolgáltatói
megrendelés teljesítését. A szolgáltató csak cselekvőképességgel rendelkező, 18. éven felüli
személyekkel köt szerződést.
8.2 A termék visszaküldése, elállás a vásárló által
Vásárlónak a hatályos fogyasztóvédelmi szabályozás szerint joga van a termék átvételétől
számított 14 napon belül a megvásárolt terméke(ke)t az elállási nyilatkozatával visszaküldeni
a szolgáltatónak személyesen, postai úton vagy futárszolgálat segítségével a
vevőszolgálat címére: 9023 Győr, Kassák L. u 21, minimo@minimobaby.hu . A megrendelő
felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási
nyilatkozat-mintát is, de nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül is
Nyilatkozatminta az elállás bejelentésére:

"2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza)
Címzett: 1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az
alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
1: Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van –
telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének
megjelölése.
2: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás
megjelölése
3: A megfelelő jelölendő"
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

9.3 Az elállási jog határideje
Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát. Ebben az esetben a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésével
kapcsolatosan felmerült költségek terhelik. A szolgáltató köteles a törvényi határidőn belül a
vételárat és az eredeti költséget a vásárlónak visszatéríteni, de a portósan (utánvéttel)
küldött csomagokat szolgáltató nem köteles átvenni és kifizetni. Szolgáltató nem köteles azt
a terméket visszavenni, amelyet a 45/2014. Kormányrendelet megjelöl ilyenként, illetve a
szolgáltató kérhet kártérítést olyan termék kapcsán, amelyet rendeltetésén túl, azzal
ellentétesen használtak, s ezzel kapcsolatos sérülés, hiba, értékcsökkenés található rajta.
9.4 Vásárló köteles dokumentummal, bizonylattal igazolni, hogy a terméket a szolgáltatónál
vásárolta. Ha a megrendelő/vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az

elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a
megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is
(kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő a
szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott.)
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő/vásárló viseli.
Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. Elállás esetén a megrendelő/vásárló
köteles a szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a 9023 Győr, Kassák L. u 21. sz.
alatti székhelyére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt a megrendelő/vásárló elküldi a terméket.
9.5 A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a
terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.

9.6 A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:
- Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak (pl. választott szín / anyag / méret / minta kombinációk);
- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
9.7 A fenti jogokat, kötelezettségeket a jelen,
www.minimobaby.hu weboldalon
szembetűnő módon elhelyezett, könnyen megtalálható, letölthető és nyomtatható ÁSZF
(Általános Szerződési Feltételek) részletesen tartalmazza.

10./ Szerzői jogi nyilatkozat
A weboldal üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői
jogukat fenntartják a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján!
A www.minimobaby.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások,
cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű (a
továbbiakban: "mű"), és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak.
Az oldalon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését
az alábbiak szerint engedélyezik:
Tilos a szolgáltató fenti műveiről bármely technikai módszerrel bármely típusú
adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése
vagy más módon történő felhasználása a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Minden jogosulatlanul felhasznált tartalmi elem (pl. cikk, leírás, blogbejegyzés, kép) után heti
100.000,- Ft azaz egyszázezer forint használati díj/kártalanítás kerül érvényesítésre.
Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a
törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott
célból és mértékben van lehetőség.

11./ Vegyes rendelkezések
Szolgáltató és megrendelő/vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Megrendelő/vásárló és a szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Győri
Bíróság/Törvényszék illetékességét.

12./ Záró és egyéb rendelkezések
Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű
marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az
érvénytelen pontok helyett.
Győr, 2014.10.10.

