Általános Szerződési Feltételek
Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése
elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az
Általános Szerződési Feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel
jár. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések
esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Energetix Team Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor u. 9.
Adószám: 13344898-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-190953
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Telefonszám: +36 30 256 2147
E-mail cím: info@szepsegpolc.hu

Tárhelyszolgáltató adatai
Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Telefonszám: +36 1 789-2789
E-mail cím: support@tarhely.eu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A Szépségpolc.hu webáruház kozmetikai termékek vásárlására kínál lehetőséget. A megjelenített
termékek kizárólag online rendelhetőek meg.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak
 arcápoló termékek,
 testápoló termékek,
 szappanok,
 kozmetikai szettek.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, a mindenkori hatályos általános forgalmi
adót és egyéb közterheket is tartalmazzák, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz
szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges technikai ismertetők a
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Rendelési információk
A rendelés menete
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba!
2. A kosár oldalon kattintson a "Tovább a rendeléshez" gombra!
3. Adja meg az e-mail címét, ez alapján a rendszer leellenőrzi, hogy van-e már regisztrált
felhasználói fiókja. Amennyiben már van regisztrált fiókja, a következő lépésnél tud
bejelentkezni, a jelszava megadásával. Ha még nincs, a rendszer felkínálja a regisztráció
lehetőségét néhány adat bekérésével. Ha nem kíván regisztrálni, az oldal alján kattintson a
"Regisztráció nélkül vásárolok" gombra!
4. Adja meg szállítási és számlázási adatait, majd válassza ki az átvételi módot és a fizetési módot!
Igény esetén megjegyzést is írhat a megrendeléséhez.
5. Az adatok megadását követően a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni
megrendelését. Kérjük, a rendelés elküldése előtt mindenképp ellenőrizze le a megadott adatok
pontosságát, ugyanis a későbbiekben már csak kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani
megrendelését!
6. A rendelés véglegesítése során Önnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és
kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
7. A megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazolást kap.
8. A beérkezett megrendelés feldolgozása után mindenképpen felvesszük Önnel a kapcsolatot
telefonon, vagy e-mailben.
Kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására! Rosszul megadott e-mail cím esetén
a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett
üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is.
Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés
teljesítése ellehetetlenülhet.

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy az adatbeviteli mezőbe
írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, vagy a "+" és a "-" gombokkal módosítsa a
mennyiséget! A kosár automatikusan frissül.
Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg a törlés gombot
(kuka ikon)!
A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de még nem véglegesítette a
megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt oldal
megjelenéséig, ahol a már el tudja végezni a módosítást.

A megrendelések feldolgozása
A Szolgáltató köteles a Vásárló részére a megrendelést késedelem nélkül (48 órán belül)
visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és
nem köteles a kiszállított terméket átvenni.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 10-18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő
lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A megrendelés teljesítésének idejéről
minden esetben visszaigazolást küldünk.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg
küldőjének részére.

Házhoz szállítási információk
A webáruház megrendeléseit a GLS futárszolgálat kézbesíti. A szállítási határidő 2-3 munkanap.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az
időszakban nem tartózkodik otthon, célszerű olyan szállítási címet megadnia, ahol valaki át tudja
venni a rendelést. A futárszolgálat háromszor próbálja meg kézbesíteni a küldeményt.
Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!
Igény esetén választható személyes átvételi mód is. 3 helyen van lehetőség személyesen átvenni a
megrendelést:
 Iroda (Budapest, Külső Szilágyi út 104. Fsz.)
 Árkád (Budapest, Örs vezér tere 25/A - Carpisa táskabolt)
 Corvin Plaza (Budapest, Futó utca 37-45. - Carpisa táskabolt)

A megrendelt termék/házhoz szállítás díjának fizetési módja
Fizetés banki előreutalással, vagy utánvéttel lehetséges. A fizetendő végösszeg a megrendelés
összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos,
jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhoz szállítás díjszabása
GLS futárszolgálat (15 000 Ft alatt)
GLS futárszolgálat (15 000 Ft-tól)
személyes átvétel

1 232 Ft
0 Ft
0 Ft

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje
meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át
nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre
történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szépségpolc.hu webáruház hibás teljesítése esetén, a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Energetix Team Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Energetix
Team Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
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.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Hibás teljesítés esetén a Szépségpolc.hu webáruház a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az
illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű
termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal.
A webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a Termékszavatosság
ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.
Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn.
Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a
termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.
Amennyiben a Vásárló a termék meghibásodása miatt, a termék átadásától számított 3 munkanapon
belül érvényesíti csereigényét, a webáruház köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti az alábbi
elérhetőségek egyikén:
Telefonszám: +36 30 256 2147
E-mail cím: info@szepsegpolc.hu

Elállási jog
A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül
indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett
teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is.
Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a
termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően,
de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e
tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő
költségeket, kivéve ha a Szolgáltató vállalja ezen költség viselését. A Vásárlót ezen felül egyéb költség
nem terheli. A Szolgáltató elállási jog gyakorlása esetén nem vállalja át a Vásárlótól a termék
visszaszállítási költségét, így az a Vásárlót terheli.

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási
nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázási cím: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. Fsz./ üzlet
Telefonszám: +36 30 256 2147
E-mail cím: info@szepsegpolc.hu
Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát is, ami innen tölthető le.
Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14.
nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
e-mail-ben történő értesítés esetén pedig az üzenet küldésének idejét vesszük figyelembe.
A Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére (2013 Pomáz, Katona
Sándor u. 9.) késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog
gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt
ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni
azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg
visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem
igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A
Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §ban meghatározottak szerint gyakorolja.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára
kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási
joggal.

A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:



















a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
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;
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;
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
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 a 20. § szerinti jogát.

Panasz ügyintézési lehetőségek ismertetése
A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos
panaszunkat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére.
Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is
közölhetjük a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles
érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a Vásárló részére elküldeni.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt
köteles megindokolni és a Vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást
adni a Vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak
rendelkezésére. A Szolgáltató köteles megadni a Vásárló lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és
levelezési címét.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni.
A Vásárló panasza jellegéből adódóan, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. Fsz./ üzlet
Telefonszám: +36 30 256 2147
E-mail cím: info@szepsegpolc.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság
A Vásárló a fogyasztóvédelmi panaszait a lakhelyéhez legközelebb eső illetékes járási hivatala
fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentheti be. A panasz elbírálását követően,
szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket
korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A
járási hivatalok listája a http://jarasinfo.gov.hu/ linken található.

Békéltető Testület
Amennyiben a Vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói
panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez
nyújthat be. A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A Vásárló békéltető testülethez
fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A
közvetlen vitarendezés történhet személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, vagy emailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez
kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:




a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés
teljesítésének helyét;








a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amik
alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a
vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől;
végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a Vásárló bizonyítékként
hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a Vásárló megkísérelte a vita
rendezését a Szolgáltatóval, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi
eljárásban.
A békéltető testületek listája a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken
található.

Bírósági eljárás
Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre,
úgy a Vásárlónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:






az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

Egyéb rendelkezések, információk
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja a
Szépségpolc.hu Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

