Általános szerződési feltételek
1.1. Bevezető
Az alább részletezett Általános Szerződési Feltételek kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkoznak:
egyrészről a stacioshop.hu honlap használóira (a továbbiakban Vevők), másrészről a Finflex Kft-re, amely 01-09-271205 számú
végzéssel került bejegyzésre a Törvényszék, mint Cégbíróság által vezetett cégjegyzékébe. A stacioshop.hu internetes webáruház. Az
áruházban történő vásárlás során kizárólag az itt említett általános szerződéses feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek és
minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve az előzetesen bejelentett vagy írott módosítás esetén. A stacioshop.hu-nak jogában áll
esetenként a jelen általános ÁSZF módosítására, így már most felhívja minden vásárló figyelmét, hogy az egyes vásárlások előtt a
jelen ÁSZF olvasása ajánlott a stacioshop.hu honlapján. Ezek a módosítások az interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és
nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben
lévő ÁSZF érvényes. Érvényesített rendelés esetén a Vevő az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A honlap
használatával a Vevő külön jognyilatkozat nélkül elfogadja és betartja az itt felsorolt általános feltételeket, amelynek megsértéséért a
kártérítés általános feltételei szerint köteles helytállni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi
feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú

1.2. Címünk
Stacioshop.hu 1239 Budapest, Haraszti út 196572/5 hrsz

1.3. Nyitva tartás
Hétfő-Péntek: 09:00-17:00

1.4. Hasznos információk
A termékek árai forintban (HUF) értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az akciós árak a visszavonásig, illetőleg a készlet erejéig
érvényesek. Az árelírás-, elgépelés jogát fenntartjuk. A termékek mellett feltüntetett képek egyes esetekben illusztrációk is lehetnek.
A gyártók fenntartják a jogot termékeik tulajdonságainak előzetes bejelentés nélküli módosítására.
A termékek készlete korlátozott, ezek forgalmazása kizárólag a készlet erejéig történik. A termékek kosárba helyezése nem jelenti
ezek lefoglalását, a termékek csak a rendelés véglegesítése és visszaigazolása pillanatában kerülnek lefoglalásra. A megrendelések
kiszállítási dátumával és időpontjával kapcsolatos információkat emailben küldjük el a rendelésnél megadott elérhetőségre. Cégünk
fenntartja a jogot, hogy a kedvezményes ajánlatot bármikor felfüggessze, módosítsa, meghosszabbítsa vagy teljesen megszüntesse.

1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A webáruházban forgalmazott termékek csoportjai: villamos háztartási készülék, számítástechnikai cikkek, cserépkályha, mobil
kiegészítők, textiláru.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása miatt.
A megjelenített termékek online a webáruház szoftverén keresztül rendelhetők.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés
kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén
visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

2.1. Vásárlás
A jobb felső sarkokban láthatja az Ön "kosarát", melybe bekerülnek a választott termékek. Újabb termék böngészés vagy keresés
útján, a kiválasztott cikk alatt található kosár ikonra kattintva helyezhet a kosárba. A példányszám növeléséhez újabb darabokat
válasszon ki. Középen láthatja a kosár tartalmát. Jobb oldalt a fizetendő árat. Tovább gombra kattintva megadhatja az Önnek
megfelelő átvételi és fizetési módot. Tovább gomb után megadhatja a szállítási és számlázási címet is. A Megrendelésre kattintva még
egyszer ellenőrizheti az adatait, láthatja a rendelés összegét (a szállítási költség nélkül), választhat a fizetési és számlázási módok
közül, illetve megjegyzéseket is tehet (pl. ha nem kéri a postázást, mert a boltban kívánja átvenni a csomagot). A Megrendelés
elküldése gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését. A rendelését követő percekben automatikusan megérkezik a megadott email címre a részletes megerősítés. Ennek megléte igazolja, hogy rendelése hozzánk beérkezett.(automata visszaigazoló email) Ez
után fog kapni egy rendelést elfogadó e-mailt.

2.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül 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. A visszaigazoló email 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.
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második rendelést elfogadó levelet 48 órán
belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja. A szerződés a Szolgáltató által küldött rendelést elfogadó e-mail megérkezésekor
jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásakor.
A rendelés után bejelentkezve az oldalra, Ön látja a korábbi leadott rendeléseit. Itt a termékek árának általános forgalmi adó nélküli
összege látható. A pontos fizetendő összeget mindig az automatikus email után érkező rendelést elfogadó levél tartalmazza.
Bizonyos termékeknél 50000 Ft feletti vásárlás esetén előleget kérünk.

2.3. Keresés
Ha konkrét terméket keres, leggyorsabban a kereső használatával találja meg! Nem kell mást tennie, mint beírni például a keresett
termék cikkszámát,gyártó vagy egy kulcsszót. Ha egy témát szeretne áttekinteni, a lap bal oldalán felsorolt kategóriákból válasszon!

3.1. A létrejövő szerződésről
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.

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

3.3. Számla
A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a megrendelt áru a futárnak történő átadása után, e-mailben bocsátja a Felhasználó
rendelkezésére. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

4.1. Szállítási tudnivalók
A megrendelt termékek kiszállításáról futárszolgálat gondoskodik, éljen bárhol az országban. A szállítás várható időtartama 1-5
munkanapon belül. A termék kizárólag arra a címre kerül kiszállításra, amelyet a Vevő a megrendelés során megad. A hibásan
megadott postacím miatt bekövetkezett károkért a Finflex Kft. nem felel.

5.1. A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,mert a szerződésben meghatározott áru nem áll
rendelkezésére,illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház
nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Cégünk
kizárólag Magyarország területén vállalja a megrendelések kiszállítását!

6. Szállítási módok
6/1. Ingyenes átvétel, előreutalás esetén vagy készpénzes utánvéttel a stacioshop.hu székhelyén (1239 Budapest, Haraszti út
0196572/5 hrsz.) 6/2.Előre utalás esetén 0-15 kg-ig 1490Ft 15-30kg-ig 1990Ft
30 kg fölött vidékre 5990Ft-tól
Ami tartalmazza a háztartási gépek rendeltetésszerű elhelyezését, a csomagoló anyag elszállítását.
Amennyiben a vevő kéri, úgy elszállítjuk a használt gépet,és gondoskodunk a további sorsáról.
Amennyiben csomagja meghaladja a 30kg-ot, e-mailben értesítjük a szállítás díjáról és várható időpontjáról. 6/3.Utánvét esetén 015 kg-ig 1490Ft 15-30kg-ig 1990Ft
30 kg fölött vidékre 5990Ft-tól
Ami tartalmazza a háztartási gépek rendeltetésszerű elhelyezését, a csomagoló anyag elszállítását.
Amennyiben a vevő kéri, úgy elszállítjuk a használt gépet,és gondoskodunk a további sorsáról.
Amennyiben csomagja meghaladja a 30kg-ot, e-mailben értesítjük a szállítás díjáról és várható időpontjáról.
6/4. Aznapi kiszállítás
Aznapi kiszállítás 50 kg-ig (Budapesten és Budapest határától 15km-ig) 6990 Ft
Aznapi kiszállítás 50 kg felett (Budapesten és Budapest határától 15km-ig) 9990 Ft
Vidéki aznapi szállítás 140Ft/km (oda-vissza)
Áraink tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

7. Fizetési módok
7/1. Ingyenes átvétel készpénzes utánvéttel vagy előreutalással a stacioshop.hu székhelyén (1239,Budapest Haraszti út
0196572/5 hrsz ), csak áruátvétel.
7/2.Utánvéttel A csomag értékét és a szállítás díját a küldemény átvételekor fizeti ki.
7/3. Előre utalás Ezen fizetési mód esetén kérjük a rendelés végösszegét utalja az alábbi számlaszámra: HU22-1070-02066696-7194-5110-0005
Utalja
át
vagy
fizesse
be
bármelyik
CIB
Bankban.
A
CIB
bank
fiókkereső:
http://www.cib.hu/elerhetosegek/fiokok bankautomatak/index Utalja át vagy fizesse be a bármelyik CIB bankban. A közlemény
rovatban tüntesse fel nevét és megrendelésének számát. A rendelést követő 5 banki napon belül szíveskedjen rendezni az átutalást,
ellenkező esetben töröljük megrendelését. A pénz számlánkra történő beérkezése után indítjuk a megrendelt áruk szállítását.
Bizonyos termékeknél 50000 Ft feletti rendelés esetén előleget kérhetünk.

8. Garancia, fogyasztói kifogások, elállás
8.1. Garancia
A garanciaidő a 151/2003. kormányrendelet alapján, tartós fogyasztási cikkekre, bruttó 10.000 Ft-tól, 1 év! A jótállási határidő a
151/2003 Kr-ben foglaltaknak megfelelően a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A forgalmazó
köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - magyar nyelvű jótállási jegyet adni. A jótállási igény a
jótállási jeggyel érvényesíthető. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. A
jótállási igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető. Ez esetben amennyiben az eladó a vásárlást megelőzően közölte a termék
hibáját, akkor e hiba tekintetében nem kötelezhető helytállásra, egyéb hibák miatt viszont igen (151/2003 Kr, 49/2003 (VII. 30) GKM
rendelet). A jótállás időtartama, valamint a szavatosság első 6 hónapja alatt a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a
vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell
bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt. Amennyiben jogszabály ettől hosszabb jótállási időt határoz
meg, ez esetben e határidő az irányadó. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. E
körben az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A statioshop.hu
tájékoztatja vásárlóit, hogy a kijavítás vagy kicserélés bizonyos esetekben több időt vehet igénybe, mint az ajánlott tizenöt nap!

8.2. Elállás joga
a.) AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet, szabályozza. Ennek értelmében az Európai Unióban egységesen 14 naptári napra növekedett az elállási jog határideje.
Ennek megfelelően tehát a már említett 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet is 14 naptári napban határozza meg a fogyasztót megillető
elállási jog határidejét. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a Vevő

egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. A
szerződéstől való elállás esetén a Vevő nem köteles megindokolni az elállás okát, vagyis a szerződésnek megfelelő, hibátlanul
működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolható az elállás joga. b.) A termék átvételétől és a
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon belül élhet a Vevő elállási jogával. Az
általános szabályok szerint a 14 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja
nem számít bele. A 14 munkanapos határidő nem jelenti azt, hogy a visszaküldött terméknek 14 munkanapon belül meg is kell
érkeznie az eladóhoz, hanem elegendő, ha a 14 munkanapos időtartamon belül a Vevő kifejezi elállási szándékát. c.) Elállás esetén az
Eladó köteles az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A vásárló a saját költségén gondoskodik az áru visszaszállításáról. A stacioshop.hu tájékoztatja vásárlóit, hogy „utánvéttel" illetőleg
portóval visszaküldött csomagokat nem áll módjában átvenni. d.) A b.) pontban foglaltak alól kivételt képez azon termékek köre,
amelyeknek megrendelését az eladó előleg befizetéséhez köti, tekintettel arra, hogy ezen áruk kifejezetten a vásárló megbízásából
kerülnek beszerzésre. Nem gyakorolható az elállás joga, olyan speciális igényű termék esetén sem, amelyet külön megrendelésre
gyártottak. A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek, - ha a csomagolás (védőfólia) már
felbontásra került. f.) Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, illetve a beszerelésből adódó
értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését. g.) Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább
felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is
következtek be: - Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat - Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami
megakadályozza az értékesítés akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást. - Bármilyen meghibásodás, bármely
vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. - Bármely papír vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat
elvesztése. - Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése. - Bármilyen program- vagy technikai hibából bekövetkezett
esemény következményei. - Az Eladó nem felelős továbbá semmilyen kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett
be. A kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik. A fenti szabályozásnak megfelelően, ha élni kíván az
elállás jogával, kérjük e-mailben jelezze az info@stacioshop.hu e-mail címen, vagy az elérhetőségeinknél megadott telefonon.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. h.)
AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet idézve
7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek
közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2)
hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A
Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a
Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt
adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő
hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában fennállt.
7.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó –
választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.3. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új,
Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre
vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a
termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után

keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Finflex Kft.
Levelezési cím: 1196 Budapest Haraszti út 0196572/5 hrsz
Telefonszám: 06704551969
E-mail cím: info@stacioshop.hu

9. Jogérvényesítési lehetőségek
9.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Név: Finflex Kft.
Levelezési cím: Budapest Haraszti út 0196572/5 hrsz, 1239
Telefonszám: 06704551969
E-mail cím: info@stacioshop.hu
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 (üzlethelyiségben) 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.
9.2. 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:
Panasztétel a Nemzeti Fejllesztési Minisztérium mint fogyasztóvédelmi hatóságnál,(1011 Budapest, Fő u. 44-50 tel: 795-6766,
email: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu) és az illetékes járási hivataloknál Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/
Budapest Föváros XXIII. ker Polgármesteri Hivatal Jegyzője vagy a Hatósági Irodához (1239 Budapest, Grassalkovich út 162 tel:
287-3182)
Budapesti Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési
címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31)
Bírósági eljárás kezdeményezése
Online vitarendezési platform
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"

10. Személyes adatok védelme
Adatkezelési és nyilvántartási szám: NAIH-88825/2015.
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a
garanciához, jótállási szerződéshez. Ezen adatok hiányában a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap
használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a
valóságnak nem megfelelő adatok megadásával a Vevő az ÁSZF-nek ellentmond, ezért ez a szabályzat megszegésének minősül és a
felhasználásból kizárásra kerül.
Az Informatika és Szabadság elv értelmében a Vevő által megadott adatok az Informatika és Szabadság Nemzeti Tanács (CNIL)
vizsgálati anyagát képezik. A Vevő által megadott adatokat és információkat a stacioshop.hu-nak jogában áll felhasználni, és további
informatikai feldolgozás alá helyezni, amelyhez a Vevő kifejezetten hozzájárul és elfogad. Az adatfeldolgozást szigorú szabályoknak
megfelelően, nemzetközi standardoknak megfelelően végzi el a stacioshop.hu, az erre vonatkozó Informatika és Szabadság Nemzeti
Tanács 1230294 számú rendeletének alapján. A stacioshop.hu -nak a Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és
helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti jogszabályoknak megfelelően (az 1978. január 6-i megjelent jogszabály 34
cikke alapján). Erre tekintettel a Vevő a stacioshop.hu -tól bármikor információt kérhet az általa megadott adatok bármelyikéről és
kérheti az adatok megváltoztatását is. A stacioshop.hu az érdeklődőknek promóciós e-maileket küld, melyben újdonságokról,
kiárusításokról és egyéb felhasználói információról értesíti ügyfeleit. A Vevő kérheti, hogy a stacioshop.hu ne küldjön számára
információs e-mailt, amelyet megtehet az e-mailek alján lévő erre a célra beillesztett linkre lépve.
A stacioshop.hu az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információk kezelésére, amelynek betartására a stacioshop.hu kötelezi
magát, de a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a stacioshop.hu és a vele szerződésben álló partnereknek jogukban álljon akciós anyagokat
tartalmazó elektronikus reklámokat küldeni. A partnerek kizárólag csak a stacioshop.hu által gondosan kiválasztott és általa
minőségileg elismert termékeket forgalmazók lehetnek.

A vásárlás folyamán, a vásárló a megrendeléssel elfogadja az adatkezelő által feltüntetetett jogszabályozásnak megfelelő 2018-as
GDPR törvényekről szóló adatkezelési tájékoztatót. A részletes adatkezelési tájékoztatót a következő linken érheti el:
Részletes adatkezelési tájékoztató

11. Egyéb
ÁSZF, árak módosítása
11.1. 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.
11.2. 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.

