Barkácsonline.hu Webáruház Általános Szerződési Feltétele
Jelen ÁSZF 2011. január 01. napjától érvényes.

Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Braun Árpád E.V. (Békés megyei Cégbíróság által
bejegyezve; székhelye: 5600 Békéscsaba, Haán tér 21.; vállalkozói igazolvány szám: ES-325811; adószáma:
65160136-2-24; képviselik: Braun Árpád; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, amely a www.barkacsonline.hu weboldalon (a továbbiakban: Barkacsonline Webáruház) keresztül
történik.
1.2. A Barkacsonline Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen
ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Barkacsonline Webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált ügyfele jogosult igénybe venni,
amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a
jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt
adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelése elküldése” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily
módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt nem iktatja.
1.5. Adatbeviteli hibák kijavításával kapcsolatban írhat az info@barkacsonline.hu e-mail címre, vagy jelezheti telefonon
a
+36 (30) 999 666 7 (hétfőtől - péntekig: 8-17 óráig, szombaton 12 óráig) telefonszámon.
1.6. Ügyfélszolgálat: Braun Árpád
Telefon: +36 (30) 999 666 7 (hétfőtől - péntekig: 8-17 óráig, szombaton 12 óráig)
E-mail: info@barkacsonline.hu

Hogyan tud rendelni tőlünk?
A webáruházban látott termékeket mintaboltunkban személyesen is megtekintheti. A webáruházban szereplő termékek
fényképei illusztrációk, a szállított termékek az illusztrációtól eltérhetnek.
Az Áruházban böngészni a bal oldali keretben lévő terméklista segítségével lehet. Regisztráció nélkül is böngészhet az
Áruházban, terméket a kosárba is teheti, de a vásárlás előtt regisztrálnia kell magát. Kérjük céges vásárlóktól a pontos
nevet és címet megadni. Egyéni vállalkozó vásárlása esetén kérjük vállalkozói engedélye számát feltüntetni. A vásárlási
feltételeket, illetve a szállítási feltételeket vásárlás előtt feltétlenül tanulmányozza át!
Ha Ön egy terméket meg akar vásárolni, akkor a terméklistában, vagy a terméklapon lévő kosárikonra klikkeljen. A
kosárba helyezés előtt-és után is beállíthatja a mennyiséget mielőtt a rendelését befejezné.
Bármilyen terméket is választ, kérjük legyen körültekintő a választáskor, ha rendelését rögzítette, utólag sok idejébe és
telefonjába, e-mailjeibe kerülhet a módosítás, de mi mindig igyekszünk segíteni.
Ha úgy érezné, hogy bizonytalan és nem tudja mit válasszon, vagy pontosan például milyen alkatrészt is keres,
kérdezzen bátran akár telefonon is!
Ha a keresett termékeket megtalálta, helyezze a kosárba. A fejlécben található kosárban módosíthatja a kiválasztott
termékeket, növelheti a darabszámot. Itt még a kosárból kiveheti a nem kívánt terméket. Választhat megrendelés vagy a
módosítás között.
Ha a kosárban lévő termék vagy termékek megnyerték tetszését a Megrendelés elküldése gombot válassza. Ha
bármilyen speciális kérése lenne azt a megjegyzésben feltüntetheti. Ezt követően kollégáink felkeresik önt telefonon,
vagy E-maillen, és visszaigazolják az ön rendelését az árak, és szállítási költségek pontosításával, és ön is
megerősítheti vásárlási szándékát. Rendelését kollégánkkal egyeztetve visszamondhatja!
Áruházunkban csak regisztrált látogatók vásárolhatnak! A megadott adatait titkosan kezeljük, azokat harmadik személy
tőlünk nem tudhatja meg, s nem szándékozzuk a jövőben sem E-mailben sem pedig postai úton önt reklámanyaggal
felkeresni, zavarni.
Ha ön már regisztrálta magát a Belépés ablakban írja be a felhasználói nevét, és jelszavát. Az áru pontos és gyors
kiszállíthatósága érdekében kérjük, hogy pontos adatokat adjon meg.

Szállítás
A BarkacsOnline.hu Webáruházban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:
Regisztrált ügyfeleink részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk.
A már feladott megrendelés aktuális állapotáról a BarkacsOnline.hu Webáruházon keresztül, belépés után a rendelések
menüpontban tájékozódhat.
Szállítási cím:
Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a
munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a
számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a
szállítás várható időpontjában.
Szállítási mód - vállalt határidő:
A BarkacsOnline.hu Webáruházában, a megrendelést követően a raktáron lévő termékeket, a rendelést követő 3.
munkanapig kiszállítja.
A készlethiány alatti rendeléseket a rendelést követő 8 munkanapon belül szállítja ki. (Tájékoztató információ).
Szállító cégeink:
A termékeinket a MPL a Magyar Posta Logisztikai üzletága és a Trans-o-flex segítségével juttatjuk el az Ön által
megadott szállítási címre.
A szállító cégek adatai:
A Magyar Posta logisztikai üzletága
http://www.mpl.hu/
Trans-o-flex
http://www.tof.hu/ végzi.
A szállító cégek csak munkanapokon, 8:00 és 17:00 óra között végeznek kiszállítást.
Szállítási díjak:
Budapest
Vidék

1240 Ft + Áfa (1550 Ft)
1240 Ft + Áfa (1550 Ft)

Figyelem! Az alábbi településekre a kiszállítás INGYENES: Békés, Békéscsaba, Bélmegyer, Gerla, Mezőberény,
Tarhos.
Figyelem! FŰNYÍRÓTRAKTOROKAT (ÁTLAG 200 KG SÚLY MIATT) 15000 FT + ÁFA ÖSSZEGÉRT 200KM-ES
KÖRZETBEN HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK, BEÜZEMELVE , OLAJJAL FELTÖLTVE!

Fizetési módok

Megrendeléskor kérhet utánvétes fizetési módot. Ekkor a megrendelt áru és a szállítás díját a futárnak kell kifizetnie, az
áru átvételekor.
Megrendeléskor kérheti a személyes átvételt. Ekkor a megadott elérhetőségein értesítjük Önt az áru megérkezésekor,
amit személyesen vehet át és fizethet ki békéscsabai telephelyünkön (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 21.).
Megrendeléskor kérheti, hogy előre utalással a fizeti ki a megrendelt terméket. Ekkor a megjegyzés mezőbe kell beleírni,
hogy előre szeretne utalni. Az elérhetőségein keresztül felvesszük Önnel a kapcsolatot és megadjunk
bankszámlaszámunkat, a vételár megérkezése után kiszállítjuk Önnek a terméket.

Garancia
A tőlünk vásárolt meghibásodott vagy nem megfelelő működésű termékek ügyében fordulhat hozzánk (telephelyünk
címe: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 21.) vagy a garanciajegyen megjelölt szakszervizek egyikéhez. A szakszerviz a
termék meghibásodását megvizsgálja, ha termék nem javítható ön egy csereutalványt kap. A hibás készülék a
szervizben marad, ön pedig a csereutalványért cégünktől egy új készüléket kap, ilyen esetben a szállítási költségeket mi
álljuk.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra nem érvényes a garancia.
A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide
vonatkozó rendelkezései az irányadóak (151/2003 Kormány rendelet).
További kérdése estetén keresse munkatársainkat.

Elállás

Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható.
Az elállási jog 8 munkanapon (vagy 14 naptári napon) belül gyakorolható
Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget.
Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli.
A Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Adatvédelem
A regisztráció során megadott személyes adataidat rögzítjük. Az Adatvédelmi törvény (1995. évi CXIX. tv.) értelmében
személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Minden vásárlónak joga van elérni és
helyesbíteni bármely, akár az összes általa megadott személyes adatot. Személyes adataikat harmadik félnek nem
szolgáltatjuk ki.

Békéscsaba, 2011-01-01

