Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Tisztelt Vásárlónk!
Megrendelése véglegesítése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen olvassa ezt a dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével
Ön elfogadja a Ciao Brando Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmát!
Az ÁSZF hatálya
Webáruházunk és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát, a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett, a
jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a webshopban található további tájékoztatások határozzák
meg. A jelen ÁSZF ennek megfelelően tartalmazza a Vásárlót és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog
gyakorlásának feltételeit.
A Vásárló a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő
vásárlással Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vásárló és az Eladó között létrejövő
szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó minden szerződés nyelve magyar.
Áraink magyar forintban (HUF) értendők, tartalmazzák az adott termékre vonatkozó ÁFA mértékét. (Terméktől függően 18% vagy
27%). Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
SZERZŐI JOGOK
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a CiaoBrando webshop szerzői
műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a honlapon található
grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.
A CiaoBrando weboldalon található minden tartalom jogtulajdonosa a Caffe Brando-Nord Kft.
A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra
való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A termékekre vonatkozó tájékoztatás
A CiaoBrando webshopban a megvásárolható termékek fontos tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban
tájékoztatást adunk. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig
felelnek meg a valóságnak! A változtatás jogát fenntartjuk.
A vásárlói adatok valósága
Felhívjuk figyelmét, hogy a Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. A Vásárló által
megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vásárló megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó
jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vásárlóra hárítani. Eladó a
pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy a rosszul megadott
email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja
a szerződés létrejöttét.
Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Hibás ár miatti eljárás
Technikai hiba miatt előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a webshopban. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron nem áll
módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön
létre szerződés közöttünk. Amennyiben Vásárló hibás áron vásárol, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem
minősül az Eladó részéről az ajánlat elfogadásának. Hibás áron történő megrendelés esetén az Eladó munkatársa felhívja a Vásárló
figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vásárló a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes
áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.
A Ciao Brando webshop használata
A vásárlás folyamata, A rendelés menete
Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdi a vásárlást.
A megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A kosár tartalmát a
„kosár” ikonra kattintva bármikor megtekintheti. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a
„Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A
„törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint.
Majd megadja / kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
Fizetési módok:
Személyes átvétel esetén készpénzben (csak viszonteladóknak): Eladó üzlethelységében vagy Eladó által megjelölt egyéb helyen
történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén Vásárló az Eladó üzlethelységében vagy általa megjelölt
egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a
megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse bankkártyás fizetéssel a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Átutalással (csak viszonteladóknak): a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 3 napon
belül köteles átutalni. Az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Váaárló jogosult a termék(ek) előre egyeztetett
módon történő átvételére.
Szállítási költség:
A CiaoBrando webshopban megvásárolt termékek házhoz szállításáról szerződött partnerünk a GLS Futárszolgálat gondoskodik.
A szállítási költség mértéke a megrendelt termékek végösszegétől függ:
- 16000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítás ingyenes,
- 16000 Ft feletti megrendelés alatt egységesen bruttó 1990- Ft a szállítás költsége.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag
tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges
sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem fogadunk el! A csomagok kézbesítése a Vásárlót előzetesen kiértesítve - és vele egyeztetett időpontban munkanapokon történik 8-17 óra között.
A megrendelés elküldését követően Vásárló a regisztráció során megadott email címre visszaigazolást kap. Amennyiben e
visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
48 órán belül nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak
visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó
kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz / hibás email címet adott
meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, esetleg spam mappába
érkezik a visszaigazolás.
Megrendelés / A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatai
helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A webshopban közölt információk nem
minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén
Vásárló minősül ajánlattevőnek és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
az Eladó által történő elfogadásával jön létre.
A „Megrendelés” gomb megnyomásával Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni és nyilatkozata
– az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Vásárló megrendelését / ajánlatát 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Vásárló megrendelését a jelen általános szerződési
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza Eladó, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Eladó legkésőbb a megrendelés elküldését követő
munkanap során email útján, valamint telefonos kapcsolatfelvétellel visszaigazolja megrendelését. A szerződés a Vásár által tett
megrendelésnek az Eladó által történő elfogadásával jön létre.
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási
határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben email útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek
elfogadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten
kizárja.
Jogfenntartás
Előfordulhat, hogy a webshopban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, esetleg kiszerelése, csomagolása megváltozott. Erre
tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő
teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az
összeg Vásárló részére 5 munkanapon belül visszautalásra kerül.

Reklamáció ügyintézés és jogérvényesítés:
A Vásárló a termékkel, illetve a webáruház működtetőjének tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken jelezheti:
Emailben: info.ciaobrando@gmail.com
Telefonon: +36 30 985 6524
illetve személyesen értékesítőinknél.
A beérkezett reklamációt Eladó köteles azonnal megvizsgálni, szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért
egyet, vagy az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, Eladó a reklamációról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak
átadni.
Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a reklamáció beérkezését követően
harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,
hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. Eladó indokolni köteles a reklamációt elutasító álláspontját.
A reklamációról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1.
2.
3.
4.
5.

a Vásárló neve, lakcíme,
a reklamáció bejelentésének helye, ideje, módja,
a reklamáció részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
Eladó nyilatkozata a Vásárló reklamációjával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi
azonosítószáma.
Eladó a reklamációról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A reklamáció elutasítása esetén Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy reklamációjával - annak jellege szerint mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság,
illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,
valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe
veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vásárló renelkezésére:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
(Az illetékes járási hivatalok listája az alábbi linken érhetők el: http://jarasinfo.gov.hu/ )
- bírósági eljárás,
(Bővebb információk: http://www.bekeltetes.hu )
- online vitarendezési platform

(Az online vitarendezési form az alábbi linken érhető el: http://bit.ly/2DEpFHg)
--Az ide vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
» 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
» 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről;
» 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
» 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
» 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
» 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
Kelt: Miskolc, 2018. január 10.

