Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [www.jozsapet.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap)
elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások
nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató
Név: [www.jozsapet.hu / Dr. Gargyáné Bocskay Eszter EV.]
Székhely: [4225, Debrecen-Józsa, Felsőjózsai utca 24.]
Levelezési cím: [4225, Debrecen-Józsa, Felsőjózsai utca 24.]
Adószám: [79368667-2-29]
E-mail cím: [jozsapet@gmail.com]
Telefonszám: [+36703294346]

3. A honlapon folytatott tevékenység
Honlapunk, a www.jozsapet.hu kisállat edelel és felszerelés webáruház.
Áruházunkban elsősorban kisállatok (kutyák, macskák, rágcsálók, kedvtelésből tartott állatok) számára készült prémium minőségű
tápokat, illetve speciális diétás tápokat forgalmazunk, kiegészítve, néhány a kisállatok tartását, ápolását megkönnyítő felszereléssel.
Bővítettük kínálatunkat, már nem csak Kedvenceink kedvenceit találhatja meg nálunk, hanem magának és családjának is válogathat
ínycsiklanó teák, kávék, csokik, egészsgégmegőrzést szolgáló termékek vagy kiváló minőségű testápolási, szépségápolási
készítmények közül!
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékek fényképei, az
azokból következtethető méretek eltérhetnek a kiszállított termékektől, kérjük minden esetben olvassa el figyelmesen a termékek
részletes leírását is, ahol szerepelnek a termékre vonatkozó pontos méret és egyéb adatok.
A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről
minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
Kérjük, hogy amennyiben speciális diétás tápot szeretne vásárolni kisállata számára, kérje ki állatorvosa tanácsát, hogy
valóban a célnak pontosan megfelelő eledellel tudja táplálni kedvencét. Diétás tápok első vásárlása előtt, amennyiben
lehetőség van rá, kérjük megrendelés leadásakor jelezze felénk a diagnózist, hogy ennek tudatában mi is a
legmegfelelőbb tápot tudjuk szállítani Önnek.

4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás
5.1. Megrendelés folyamata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában
az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket,
amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a
honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy
oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék
nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz
hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A
Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes
kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van
belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név,
telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is
szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését
e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a
Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott,
hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben

a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A
Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket,
azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek
talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap
megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
Az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről: Amennyiben Ön észleli, hogy valamely adatát tévesen adta meg, elírta,
lehetősége van módosítani azt az áruház rendszerébe belépve az adatok módosítása menüpont alatt, illetve jelezheti felénk telefonon
vagy email-ben és 48 órán belül javítjuk a kért adatot.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül elektronikus úton tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48
órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának
joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a
választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos
megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan visszterhes, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján
a vállalkozás termék tulajdonjogának átruházására is köteles.
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó
e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi
elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló
e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.

5.5. Számla
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki.
A papír alapú számlát a megrendelt termékkel együtt juttatja el a Felhasználóhoz/Megrendelőhöz.

5.6. Fizetés
Webáruházunkban megrendelt termékek esetén az alábbi fizetési módok közül választhat, a szállítás, áruátvétel módjától függően.
5.6.1. Utánvét: Ebben az esetben Önnek a futárnál van lehetősége készpénzzel kifizetni a megrendelt termék(ek) illetve a szállítás
díját.
5.6.2. Készpénzzel, helyi, személyes kiszállítás, átvétel esetén.
5.6.3. Átutalással is rendezheti a megrendelt áru értékét, az alábbi bankszámlára:
Dr. Gargyáné Bocskay Eszter
Takarékbank Zrt.
60600163-00461120

5.7. Átvételi lehetőség, Szállítás
Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása.

5.7.1. MPL (Magyar Posta) futárszolgálat
Amennyiben Ön a megrendelés során a futárszolgálattal történő házhoz szállítást válsztja, erre munkanapokon hétfőtől-péntekig,
08:00-18:00 óra között van lehetőség. Ha Ön hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen, javasoljuk szállítási
címként a munkahelye, vagy szomszéd, ismerős címét megadni, illetve ezt jelezni felénk a megjegyzés rovatban.
A csomag aktuális helyzetéről e-mail értesítést küldünk, illetve a futár jelezni fogja e-mail-ben, vagy sms-ben a várható kiszállítási
időpontot. Abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit, másnap újra megkísérli a kiszállítást, ha ez akkor is
sikertelen, visszaszállítja hozzánk az Ön csomagját.
Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag
mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
Szállítási költségek részletes megadása:
Fáma futárszolgálat, házhoz szállításA csomagot a Fáma futárszolgálat fogja kiszállítani, melyről a Fáma előzetes értesítést küld. A
futár a kézbesítést sikertelenség esetén kétszer próbálja meg, ha Ön nem tudja átvenni a csomagot, ezek után visszaszállítja azt
hozzánk.
Megrendelés végösszeg Szállítási költség
0 Ft
9 999 Ft
1 390 Ft

10 000 Ft 19 999 Ft 1 150 Ft
20 000 Ft
Ingyenes!

»MPL futárszolgálat 40kg-igA csomagot az MPL (Magyar Posta) futárszolgálat fogja kiszállítani, melyről az MPL értesítést küld. A
futár a kézbesítést sikertelenség esetén kétszer próbálja meg, ha Ön nem tudja átvenni a csomagot, ezek után visszaszállítja azt
hozzánk.
Megrendelés végösszeg Szállítási költség
0 Ft
9 999 Ft
1 490 Ft
10 000 Ft 19 999 Ft 1 150 Ft
20 000 Ft
Ingyenes!

»PostaPont 40kg-ig.
Lehetősége van a csomagot valamely POSTA Pontra kérni, ebben az eseben a megrendelés leadása során Ön ki tudja választani az Ön
számára legkényelmesebb átvételi helyet a legördülő menüből.
Ezzel szállítási móddal a Magyar Posta fiókjaiba vagy MOL töltőállomásokra kérheti a csomag kiszállítását. Itt Önnek a kézbesítéstől,
melyről a Magyar Posta értesíti, 10 munkanapon belül van lehetősége átvenni a csomagot.
Megrendelés végösszeg Szállítási költség
0 Ft
14 999 Ft 990 Ft
15 000 Ft
Ingyenes!

»MPL futárszolgálat 40kg felettAZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe,
gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
Termékek össztömege Szállítási költség
0 kg
59,99 kg
3 000 Ft
60 kg 100 kg
5 500 Ft

»Személyes átvétel, házhoz szállítás Debrecen-Józsán (4225 irányítószám)A megrendelt áru személyes átvételére Debrecen-Józsán
van lehetőség. Önnek ebben az esetben nem kell szállítási díjat fizetni, azaz ha ezt az átvételi módot választja, a szállítás
értékhatártól függetlenül INGYENES.
Ingyenes józsai kiszállítás választása esetén telefonon egyeztetünk Önnel helyszínt, és időpontot Debrecen-Józsa területén belül,
hétköznapokon munkaidőben, azaz reggel 8 és délután 18.30. közötti időszakban. Az áru átvételével egyidejűleg papír alapú számla
ellenében, készpénzzel van módja kifizetni a rendelt terméket.
Szállítási költség Ingyenes!
Átlagos szállítási határidő: 2-7 nap, nehezen beszerezhető termékek esetén 2-15 nap. Az áruházban kínált termékek nem minden
esetben vannak raktáron, így ezek beszerzéséről az Ön megrendelése után tudunk gondoskodni, emiatt a szállítási határidő hosszabb
lehet. Kérjük ezt vegye figyelembe a megrendelés leadásakor. A várható szállítás időpontjáról minden megrendelés esetén e-mailben, vagy telefonon egyeztetünk, így Ön tájékoztatást kap erről és lehetősége van módosítani vagy visszamondani megrendelését.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó
jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó
póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.7.4. Személyes átvétel:
Üzlethelyiséggel nem rendelkezünk, ezért személyes átvételre kizárólag Debrecen-Józsai (4225-ös irányítószámú debreceni
településrész) házhozszállítás, előre egyeztetett átvételi pont esetében van lehetőség. Amennyiben Ön ezt az átvételi módot
választja, megjelölheti otthonát, munkahelyét, vagy egy Önnek kedvező címet Debrecen-Józsa területén belül, ahol munkatársunktól
átveheti a megrendelt árut. íebben az esetben Önnek szállítási díjat nem kell fizetni, kizárólag az áru értékét kell kiegyenlítenie
készpénzzel, papír alapú számla ellenében. Debrecen-Józsai kiszállításra hétköznapokon 8-16 óráig van lehetőség, illetve egyedi
esetben ettől eltérő időpontokban is. Ezt minden esetben telefonon egyeztetjük.

5.8. Pontgyűjtés, kuponok, kedvezmények
Áruházunkban lehetőség van pontgyűjtésre, illetve kuponok beszerzésére. Ezek felhasználása a megrendelés leadásakor lehetséges.
5.8.1. Kuponok:
Amennyiben bizonyos akciók, játékok, melyeket az áruházban, vagy facebook-oldalunkon szervezünk ezt lehetővé teszik,
kedvezményekre (%-os, vagy összegszerű) kuponokhoz juthatnak a vásárlóink. Amennyien Ön rendelkezik kuponnal, azt a
megrendelés leadásakor a kupon-kód mezőbe írva, a frissítés gombbal tudja érvényesíteni. A kuponok esetén a kiírásban mindig
pontosan szerepel a kupon érvényességi határideje, illetve a termékek köre, melyre felhasználható.
5.8.2. Pont-rendszer
A webáruház a regisztrált felhasználók számára nyit egy virtuális számlát melyre automatikusan jóváírásra kerülnek a sikeres
megrendelés után kapott pontok, a megrendelés teljesítése, lezárása után 12 órán belül. A kapott pontokat a következő
megrendeléskor a vásárló fel tud használni, de akár gyűjtheti is, az összegyűjtött pontoknak nincs lejárati idejük, bármeddig
felhasználhatóak. Felhasználni a kosár oldalon, belépve, a felhasználom a pontokat mező kipipálásával lehet. Ha ezt a mezőt
kipipálja, a rendszer automatikusa levonja a kedvezményt a végösszegből.
A vásárló által megrendelt áru értékének minden 100 Ft-ja után 1 hűségpontot kap tőlünk (a szállítási díjra nem vonatkozik a
pontgyűjtés). Időszakos, extra akciók keretében bizonyos termékekért több pontot szerezhet, illetve amennyiben regisztrál
áruházunkban és feliratkozik a hírlevelünkre, bizalmát rögtön 200 ponttal díjjazzuk!
Az áruházban megvásárolható valamennyi termék megvásárlása esetén jár a Hűségpont , beleértve az akciós termékeket is. A

megrendelés során a Fizetési mód kiválasztásánál adhatjuk meg a felhasználni kívánt pontok összegét.
A Hűségpont gyűjtő rendszer felhasználásának feltételei: Hűségpont a www.jozsapet.hu webáruházban regisztrált felhasználók
számára adható. Hűségpontot gyűjteni és felhasználni kizárólag interneten keresztül leadott megrendeléssel lehet. A Hűségpont
vissza nem téríthető, át nem ruházható, készpénzre semmilyen körülmények között át nem váltható. A szállítási díj nem fizethető
hűségponttal.

6. Elállási jog
6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának
joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztónak kizárólag magánszemélyek minősülnek, azaz, ha Ön cég nevére, üzleti felhasználásra kéri a megrendelt termékről a
számla kiállítását, az elállási jog ezen esetben Önre nem vonatkozik.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,
telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a
Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári
napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail
illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a
Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött
csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért
fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő
közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos
elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató
elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem
küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Az elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése(törése, összezúzása, felbontása), vagy a
termék átmeneti használata és annak sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.
Ide tartoznak a különféle tápok (pl.: felbontott csomagolású, esetleg hiányos kutyatáp), nedveseledelek (pl.: felbontott alutálcás
macskaeledel), magkeverékek (pl.: védőgázas csomagolású papagájeledel), konzervek (pl.: felbontott konzerv), gyógyhatású
készítmények (pl.: megbontott, részben felhasznált készítmények), egyéb romlandó termékek, és a vákumcsomagolt, forrasztott
csomagolású vagy fóliázott termékek, valamint a használt játékok, felszerelések (pl.: kutyarágta játék, macskaszőrös macskabútor),
használt technikai eszközök (pl.: vízköves akváriumszűrő), bontott tea, kávé, élelmiszerek, étrenkiegészítők vagy testápolási,
kozmetikai temékek avagy bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék!
Ennek megfelelően Szolgáltató, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és a termék eredeti állapotának megfelelő állapotában
átadott termékek visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat az Ön részére megtéríteni!
Amennyiben Ön a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan
módon megsérül, hogy a továbbiakban már nem értékeíthető, akkor az kizárja az elállási jog gyakorlását és a Szolgáltató nem
kötelezhető a vételár visszatérítésre.
Szolgáltató saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról, a fent meghatározott
azon esetekben, amikor a Ön nem élhet elállási jogával. Szolgáltató ilyen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkat összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből levonhatja azt.

7. Szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik.
A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben
vagy telefonon, elérhetőségi adatainkatIDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon
belül kivizsgáljuk.
Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény
estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák
esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.
Webáruházunk bizonyos termékeket (pl. bármilyen táp, konzerv) csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és
csomagolásuk illetve a termékek nem sérültek. A kereskedő azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhetô, melyek
csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik, feltéve hogy a kibontást
követően derül ki hogy a termék minősége nem megfelelő. Ilyen esetben az áru visszavétele külön elbírálás alapján történhet.
A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem
jelölte meg a leértékelés okát.
Amennyiben a webáruházunk hibájából nem a megrendelésben szereplő termék kerül kiszállításra –azaz hibás teljesítés történik–
cégünk viseli az áru visszavételével és kiküldésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget, beleértve a webáruházunk telephelyére
történő visszaszállítási költséget is. Ilyen esetben webáruházunk az Önnel való egyeztetést követően a lehető legrövidebb időn belül
kiküldi a kérdéses terméket.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: [Jozsapet Webáruház]
Levelezési cím:[4225, Debrecen, Felsőjózsai utca 24. ]
Telefonszám: +36-70-329-4346
E-mail cím: [jozsapet@gmail.com]

8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Név: [Jozsapet Webáruház, Dr. Gargyáné Bocskay Eszter EV.]
Levelezési cím: [4225, Debrecen, Felsőjózsai utca 24.]
Telefonszám: +36-70-329-4346
E-mail cím: [jozsapet@gmail.com]
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez
nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben
egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
„Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://jarasinfo.gov.hu/”
Panasztétel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki
Fogyasztóvédelmi Osztály Főosztályvezető: dr. Molnár Péter

Engedélyezési

és

Fogyasztóvédelmi

Főosztály,

Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19. (Bejárat a Varga utca felől) Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.
Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753
E-mail: muszakifogyved@hajdu.gov.hu
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty
u. 13-15., Tel: 52-500-710, 52-500-745)
Bírósági eljárás kezdeményezése
Debrecen megyei jogú város jegyzője ( 4024 Debrecen, Piac utca 20)
Európai
Uniós
Vitarendezési
Fórum:
European
Online
Dispute
Resolution
(ODR)
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik
arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági
eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt
kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni,
igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU”

9. Egyéb
9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra
érvényes.

9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://jozsapet.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.03.01.
Szállítási költségek, módozatok tekintetében módosítva: 2019.12.01.

Online pénztárca
Online Pénztárca
Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során
használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival
belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.
A kuponok nem járnak le, nem veszítik el értéküket, korlátlan ideig partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori
elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.
A beváltás feltételei:
A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).
A kupon készpénzre nem váltható át.
A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.
A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben
online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)
Készülék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.
A vásárló hozzájárul a megrendelés elküldésével, hogy ha nem található meg az onlinePénztárca rendszerébe, automatikusan
átkerülnek az onlinePénztárca adatbázisába a szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A vásárló a vásárlással hozzájárul,
hogy az onlinePénztárca egy aktiváló emailt küldjön a vásárláshoz megadott email címre.
Kibocsájtás esetén a következő adatok kerülnek az onlinePénztáchoz:
- Email cím
- Vezetéknév
- Keresztnév
- Irányítószám
- Esetleges kibocsájtás esetében az onlinePénztárca kibocsájtó kampányának megfelelő onlinePénztárca összeg.
- Megrendelés azonosító
Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív tagja az onlinePénztárcának. Ez esetben az
email cím, a fizetett összeg és a rendelési azonosító, Keresztnév kerül az onlinePénztárcához.
Az átkerült adatokat kibocsájtás esetében a rendelést követően 2 hét múlva a fiók aktiválásának hiányában automatikusan töröljük A fiók aktiválása nélkül a megadott email címre az aktiváló emailen kívül semmilyen marketing és egyébcélú email nem kerül
küldésre.
Az adattovábbítás célja:
Ügyfelek és a Partnerek felé történő, az Online Pénztárca Programba történõ regisztráció során, adatmódosítás és kiegészítés,
valamint kedvezményekkel kapcsolatos tranzakciókkal összefüggő információ-szolgáltatás;A Szolgáltatás működtetése,
reklamációkezelés, visszaélések ellenőrzése és a Szolgáltatás rendeltetésszerű működésének felügyelete;

LR regisztráció
Önnek lehetősége van az LR Health&Beauty partnereként regisztrálni áruházunk felületén
Milyen előnyökkel jár a regisztráció?
Amennyiben Ön kitölti a regisztrációs űrlapot mi email-ben küldünk Önnek egy visszaigazolást és egy kuponkódot, ezután Ön
leadhatja minimum 28760Ft-os kedvezmény nélküli összértékben, LR termékekre vonatkozó megrendelését, ahol már tudja használni
a kapott kupont, így érvényesítheti 30%-os kedvezményét, azaz végül Önnek csak 19.990 Ft-ba (plusz postaköltség 1290 Ft) kerül a
példaként említett vásárlás.
Ezzel Ön az LR Health&Beauty partnere lesz, amihez kap egy belépési kódot illetve egy weblapcímet, ahol ezentúl Ön MINDIG
kedvezményesen vásárolhat. A kedvezmények minimum mértéke 30%, de bizonyos termékek, akciók esetében akár 50% is lehet!
Illetve külön ajándékokkal, egészség és szépségprogramokkal is kedveskedik partnereinek a cég.
A kedvezményes vásárláson túl, Ön akár dolgozhat is az LR rendszerében partnerként, amennyiben élni kíván azzal a nagyszerű
lehetőséggel (ingyenes képzések, ajándékok, magas elérhető jövedelem, elismerések), amelyet az LR Health&Beauty nyújt Önnek!
Ahhoz, hogy Ön LR partner lehessen, az első minimum vásárláson kívül, a regisztrációval együtt, Önnek más kötelezettsége nincs.
Amennyiben Ön élni kíván a regisztráció adta pénzkereseti lehetőséggel is, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy minden
bővebb információt, kérdést egyeztetni tudjunk, így segítve Önnek az elindulásban egy stabil jövedelem felé.

