VÁRÁSRLÁSI FELTÉLEK
A megrendelés menete:
A megrendelés külön regisztrációt nem igényel, lépései a következők:
1. A kiválasztott terméket a mennyiség megadása után a megrendelő a zöld hátterú plusz
ikonnal rakhatja a bevásárlókosarába.
2. Az ezt követő képernyőn áttekintést kap a rendelésre jelölt termékekről és módosíthatja
a mennyiséget, vagy akár törölheti is a rendelésből az adott tételt. (A kosár aktuális
állapotát nyomon követheti jobb oldali sávban található bevásárlókocsi ikon alatt.)
3. A vevő adatok megadása és a megfelelő rovatok kitöltése után elküldheti
megrendelését.
4. A megrendelés sikeres feldolgozásáról e-mailben kap visszaigazolást. Ennek
elmaradása esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A gépi igazolás csak a rendelés feldolgozását jelenti, annak teljesíthetőségét kollégánk
ellenőrzi. Amennyiben nem tudjuk raktárról teljesíteni a megrendelést, kollégánk
felveszi Önnel a kapcsolatot!
Garancia/jótállás:
Vásárlástól számított 1 év. A garancia telephelyünkön értendő, a hibás termék
eljuttatásának költségei a vevőt terhelik.
Távszerződés
A szerződés tárgya a Danubius-Market Kft által forgalmazott, s a webáruházban található
valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét
oldalon tudhatja meg.
A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Danubius-Market Kft részéről
történő e-mail visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők
közötti szerződés jön létre a Danubius-Market Kft, Tata Kocsi út 2.adószám:10263703-211,06-34-384-366 a továbbiakban,mint Szállító, valamint a Megrendelő,továbbiakban, mint
Vevő között az alábbi feltételek szerint:
Utánvétes fizetés esetén a Szállító köteles futárszolgálat útján utánvéttel a Vevő által a
Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.
Bolti átvétel esetén a Szállító a megrendelt termékeket maximum 1 hétig foglalja le a
készletből.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, azt a Szállító
részben, vagy egészben mégsem tudja leszállítani, akkor a Szállító köteles e-mail vagy
telefon
útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.Vevő köteles az
általa
feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott
termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a
termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő
részére
kifizetni.A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a
vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek
fizetési kötelezettsége nincs.Ezt megteheti az info@d-m.hu címre leadott e-maillel.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a pertárgy értékétől függően a KomáromEsztergom
Megyei Bíróság vagy a Tatabányai Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között
kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily
módon
kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szállító nem
iktatja.
Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk
A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés
leadása és
az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet
megrendeléskor lát az oldalon.
A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történhet:
Magyarország területén a futárszolgálatnak készpénzben.
A szállítási idő: kb. 2 munkanap a rendelés leadásától számított első munkanaptól.
Vásárlástól való elállás
25/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint:
A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
A webshopnak az elállást követő 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó részére a
termék árát. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül
köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshopnak.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával.
kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Szállító az áru ellenértékét
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. A Szállító kizárólag
sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a
vételárat.
Adatvédelem
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél
az
cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által
átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni,
illetve
további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek
megfelelően járunk el.
A Webáruház üzemeltetője:
Cégnév: Danubius-Market Kft.
Székhely: 2890 Tata , Kocsi út 2. Pf.: 101.
Tel.: 06/34/384-366
E-mail cím: info@d-m.hu
Adószám: 10263703-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-001246

