Általános szerzõdési feltételek

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzõdés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lghoszivattyu.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal)
található elektronikus áruházon (a továbbiakban: www.lghoszivattyu.hu) keresztül történik. Továbbá
jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely
jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre.

A www.lghoszivattyu.hu áruházban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellõzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a
6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A www.lghoszivattyu.hu áruházban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A www.lghoszivattyu.hu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, továbbá magára
nézve kötelezõnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minõsül szerzõdésnek, a teljesítésig szabadon és következmény
nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetõség. A
Felek közötti szerzõdés az áru megvásárlása során jön létre. A megrendelés nem minõsül írásba
foglalt szerzõdésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül. Az írásos megrendelõ és az azzal
megegyezõ tartalmú Visszaigazolás tekinthetõ érvényes szerzõdésnek. A szerzõdés nyelve:
magyar.
1.5. Ügyfélszolgálat: MAKROKER- PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 5700 Gyula, Kossuth tér 10. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
(munkanapokon: 8.00-17.00)

Adószám: 12761221-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-005435

Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Internet cím: www.makroker.hu
E-mail: info@lghoszivattyu.hu
Telefon: (66) 463 635

2. Rendelési információk

Webáruházunkból történõ vásárlást kizárólag interneten keresztül fogadunk el, a
www.lghoszivattyu.hu oldalon keresztül. Telefonon történõ megrendelést nem áll módunkban
elfogadni.

Webáruházunkban a vásárlás regisztrációhoz kötött.
Regisztrált felhasználóinknak a további vásárlásaikhoz már nem kell adatokat megadni, azonnal el
tudják küldeni megrendelésüket a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Kérjük figyeljen
a pontos adatok megadására, mert ezek alapján kerül számlázásra és szállításra a termék!
Amennyiben számlázási címétõl eltérõ szállítási címet kíván megadni illetve egyéb adatait
módosítaná, ezt a "Regisztrációs adatok karbantartása" menü alatt megteheti.
Kérjük figyeljen a pontos e-mail cím és telefonszám megadására, mert ügyfélszolgálatunk
ezek alapján igazolja vissza megrendelését és veszi fel a kapcsolatot Önnel!

A rendelések feldolgozása munkanapokon 9-13 óra között történik. A megrendelés leadására,
amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ napon kerül feldolgozásra.
Webáruházunk nyitvatartási ideje:

Nyitva tartás napja:

Nyitva tartás ideje:

Hétfõ

08.00 - 17.00

Kedd

08.00 - 17.00

Szerda

08.00 - 17.00

Csütörtök

08.00 - 17.00

Péntek

08.00 - 17.00

Szombat

08.00 - 12.00

Vasárnap

Zárva

Webáruházunk minden esetben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Az
általános teljesítési határidõ, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. A termékek
adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként
szerepelnek. Cégünk nem vállal felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk rajta kívül álló okok
miatt történõ vagy elõzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3. A vásárlás menete:

3.1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, amit a terméklistában szereplõ kosár
ikonra kattintva tud megtenni. A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzõit, a termékek
használatára vonatkozó utasításokat a termékek információs oldalain, illetve a termékhez mellékelt
használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás elõtt kérdése merülne fel,
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a
jogszabályok elõírják - használati utasítását a termékekhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná
kézhez az áruval együtt a kötelezõ használati utasítást, azt azonnal - mielõtt az árut használatba
veszi, jelezze vevõszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru
minõségével, alapvetõ tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a
weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz,
melynek adatait, elérhetõségét az 1.5 pontban találja.

A Weboldalról megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal,
hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült
árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ
szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követõen köteles a
vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a számított 48
órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, Ügyfél
bárminemû kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszûnik.

3.2. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a ,,folytatom a vásárlást"
gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenõrizze a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A ,,Törlés" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását
követõen automatikusan frissül a kosár tartalma.

3.3. Amennyiben összeállította a megrendelni kívánt termékek kosarát, kattintson a ,,Kosár" majd a
,,Pénztár" gombra, mely után a következõ mezõket szükséges kitölteni a vásárlás
véglegesítéséhez. - Szállítási cím, - Szállítás módja, - Rendelés jóváhagyása; Fontos, hogy ügyeljen
adatai pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a
termék.

Kiszállítás módjai:

A Szolgáltató a megrendelt árut - amennyiben az ügyfél megrendelése alkalmával a kiszállítást
választja - szállítmányozó cég igénybevételével szállítja. Ez utóbbi esetben szállítási költséget
számítunk fel.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás idõpontjában a csomagot tételesen
ellenõrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követõen
hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással
és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében,
jegyzõkönyv felvételével dokumentálja.
A megrendelt terméket a DPD és az MPL Futárszolgálat munkatársai munkanapokon 8 és 17 óra
között szállítják ki. Sikertelen kézbesítés esetén, telefonon egyeztetnek. Amennyiben ebben az
idõszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerû (amennyiben van rá lehetõsége)
munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett
csomagok szállítási költségét a megrendelõre terheljük! A számlát, nyugtát - és amennyiben a
termékhez tartozik- a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a
futár elõtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje
jegyzõkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem
áll módunkban elfogadni. Önnek lehetõsége van szállítandó csomag értékének elõre történõ
kiegyenlítésére is.

A házhozszállítás díjszabása:

kg

bruttó Ft

Egységesen

1 905 Ft

(Egyes termékek esetében az összsúly függvényében a szállítási díj eltérõ lehet! A szállítási díj
40kg tömeg fölött nem ingyenes.)

Az árváltozás jogát fenntartjuk! A szállítási költség a megadott házszámig értendõ a házba, lakásba,
emeletre való felvitelt a megadott ár nem tartalmazza!

A megrendelt terméket - az Ügyfél elõzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató
telephelyén:
Gyula, Kossuth tér 10.

Felhívás a csomagok utánvétes átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje, meg a kívánt termékeket, ha átvételekor ki tudja fizetni a
csomag díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a
megrendelõre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének elõre történõ átutalása
esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Megrendelés:
A Megrendelés gombra klikkelve elküldte a megrendelését. Ekkor a monitoron megjelenik egy
üzenet, majd a rendszer egy üzenetet küld e-mailben az Ön által megadott e-mail címére. Az
e-mailben küldött értesítés csak a megrendelés beérkezését igazolja nem feltétlenül a termék
rendelkezésre állását jelenti. Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott
adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.

4. Elállás joga

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

9. A fogyasztót megilletõ elállási és felmondási jog

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévõk között kötött szerzõdés esetén a fogyasztót
a (2) bekezdésben meghatározott határidõn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan
üzlethelyiségen kívül kötött és távollévõk között kötött szerzõdés esetén, amely szolgáltatás
nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követõen a teljesítés
megkezdõdik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidõn belül indokolás nélküli
felmondási jog illeti meg.(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási
jogát a) termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén
aa) a terméknek,ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ
idõpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,ac) több tételbõl vagy darabból álló termék
esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,ad) ha a terméket meghatározott idõszakon
belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ szolgáltatásnak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a
fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától;b) szolgáltatás nyújtására irányuló
szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül
gyakorolhatja.(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az
e §-ban meghatározott elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti idõszakban is gyakorolja.

A Vevõ elállási jogát a fentiekben meghatározott határidõn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevõ viseli az elállási jog gyakorlása
miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ha a Vevõ indoklás nélkül, a
fent meghatározott határidõn belül, a fenti feltételeknek megfelelõen kívánja a terméket
visszaszolgáltatni, a Vevõ által kifizetett összeget az Eladó az elállást követõ tizennégy napon belül
visszatéríti a Vevõnek. Webáruházunk kizárólag az eredeti, sérülésmentes, hiánytalan
csomagolású, üzembe még nem helyezett termék visszaadása esetén (számla, vagy blokk
ellenében) köteles a teljes vételárat a Vevõ részére megtéríteni. Amennyiben a Vevõ eláll a
szerzõdéstõl, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt
eredeti csomagolásban. Ha a Vevõ a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a
Vevõ részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat
számítson fel a Vevõnek. A Vevõt terheli a termék visszaszállításának költsége. A megrendelés
lemondása írásos formában a visszaigazoló e-mail feladójának email címére történõ tájékoztatás
esetében hivatalos. Kitöltendõ elállási nyilatkozat: PDF, ODF
5. Adatvédelem

A webáruház használata során a Makroker-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél
számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Makroker-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. alvállalkozója. (Pl: futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez).

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból.(IPcím,látogatás idõtartama, stb).
Ezen adatokat a Makroker-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kizárólag jogilag hitelesen

indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez
cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k
használatát, letilthatja a böngészõje beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos
elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a
szerver küld a felhasználó böngészõjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A
cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a
Makroker-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az
egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésbõl készült számla
adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos
számviteli törvényben meghatározott idõszakra.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@lghoszivattyu.hu e-mail címen.
Makroker-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a www.lghoszivattyu.hu weboldalakon neki
szolgáltatott adatokat Adatvédelmi- és kezelési szabályzatának megfelelõen kezeli. Az Adatvédelmi
és kezelési szabályzat megtekinthetõ ide kattintva .

6. Garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvrõl szóló, többször módosított 1959. évi
IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról
szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az
irányadók. A garanciát minden termékre a gyártó vállalja. A termékhez külön garancia jegyet adunk.
Amennyiben a termékhez nem tartozik külön garanciajegy, úgy az általunk kiállított számla egyben
garanciajegyként is szolgál. Bizonyos termékeknél csak akkor érvényesíthetõ a garancia, ha a
gyártó cég vagy megbízottja végzi el az üzembe helyezést. A 72 órás cseregaranciával élhet a
vásárló, ha a rendeltetésszerû használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedõnek jogában
áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az
esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerû használatra vezethetõ vissza, a javítási költség a vevõt
terheli.

7. Egyéb feltételek

Webáruházunkban történõ vásárlással egyidejûleg feltételezzük, hogy a vásárlóink ismerik és
elfogadják az Internet korlátait. Mint felhasználó tisztában van a kockázatokkal és tudja azt is, hogy
magának kell gondoskodnia a számítógépe védelmérõl. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget olyan
bekövetkezett károkért, mint például a vírusok által okozott, szoftverhibából adódó, az adatok bárki
által történõ megváltoztatásából, az információ késedelmes továbbításából eredõ, weboldal
használatából, üzemzavarából adódó károkra.

