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Web áruházon keresztüli rendelés esetén a rendeléssel egyidejűleg a vevő elfogadja a Világítástechnika Kft. hatályos Általános
Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A hatályos ÁSZF-et a www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu honlapon a
”Vásárlási feltételek” menüpontja alatt találja és tekintheti meg. Az ÁSZF-ben leírt feltételek kizárólag a www.ledbarat.hu webáruházon található termékekre vonatkoznak, a www.ledbarat.hu web-áruházban elindított megrendelés esetén.
I. Regisztráció
A web áruházunkban történő vásárláshoz a ”Regisztráció” linkről elérhető űrlap kitöltése és elküldése szükséges. A regisztráció
ingyenes. A regisztrációt követően a Vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a regisztráció létrejöttéről. Az e-mail a Vásárló által megadott
e-mail címre érkezik. Az adatait a ”Profil” menüpont alatt változtathatja meg.
A regisztráció során rögzített adatokért Ön felelősséggel tartozik. Fenntartjuk azt a jogot, hogy regisztrációt indokolás nélkül is
visszautasítsunk, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonjunk. Az ÁSZF tartalmazza azokat a feltételeket,
információkat, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazni szükséges a web áruház használata során. Az ÁSZF-re vonatkozó
változtatás jogát is fenntartjuk.
Adatbeviteli hibák korrekciója:
Web áruházból történő rendelés esetén a Vevő az aktuális e-mail címe és jelszava segítségével lép be a web áruházba, ahol a
kiválasztott tételeket a kosárba teszi. A kiválasztott tételek, mennyiségek módosíthatók, akár tételenként, akár az összesített
rendelés elküldése előtt.
A "Profil" menüpont alatt a Vásárló módosíthatja bejelentkezési jelszavát, megadott e-mail címét, és minden egyéb regisztrált adatát.
Adatvédelem:
A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése terén mindent elkövetünk annak érdekében, hogy azok
felhasználása az alkalmazásuk minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során
különös gondot fordítunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a
mindenkor hatályos adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a
szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk. A beérkező megrendeléseket iktatjuk, írásbeli szerződésnek tekintjük,
amelyek utólagosan visszakereshetők.
Ügyfeleink adatai a regisztráció törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek, azokat a regisztráció fennállta alatt tároljuk. Ügyfeleink a
regisztrációjuk törlését e-mailben tudják kérni tőlünk.
Regisztrált ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivételt képez ügyfelünk adatainak beiktatása logisztikai
központunk adatbázisába, amihez a regisztrált ügyfelünk kifejezetten hozzájárul, valamint megrendelés esetén az ügyfél szállítási
címének, telefonszámának a futár részére történő átadása, ami a sikeres kézbesítés feltétele.
A vevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Világítástechnika Kft-től a személyes adatai kezeléséről. Társaságunk
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja
a vevőt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor
került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat
II. Árurendelés
Szolgáltatásaink minőségének biztosításához a nagykereskedelmi áron vásárolt áru minimális értéke nettó 1,- Ft.
Az egyes vásárlás tételeire vonatkozó értékek: 1 db vagy 1,- Ft értékű mennyiség tételenként. Bizonyos áruk csak meghatározott
mennyiség felett rendelhetők, ezen áruk esetében feltüntetésre kerül a minimális vásárolandó mennyiség. Ügyfeleinknek biztosítjuk a
megrendelt áru utánvéttel való szállítását.
A Világítástechnika Kft. a gyártói adatlapokon lévő hibákért, helytelen műszaki információkért semmilyen felelősséget nem vállal.
A Világítástechnika Kft az oldalon található adatokat a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel állította össze, de az esetlegesen
felmerülő hibákért semmilyen felelősséget nem vállal.
A rendelés visszaigazolása
A web áruházban feltüntetettek ajánlatra történő felhívásnak (nem pedig ajánlatnak) minősülnek.
A vevő megrendeléséről (ajánlattétel) 1 munkanapon belül kap visszaigazolást. Amennyiben e visszaigazolás a vevő
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a
vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak
visszaigazolása a felek közti írásos szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződéskötés helyének cégünk
mindenkori székhelyét tekintjük. A webáruházunkban leadott rendelések a Világítástechnika Kft. számítógépes rendszerében
iktatásra, illetve kinyomtatva lefűzésre kerülnek, azok a vevő kérelmére hozzáférhetők. A visszaigazolást csak elektronikus formában
bocsátjuk a fogyasztó rendelkezésére.
A rendelés visszavonása csak a Világítástechnika Kft. beleegyezésével lehetséges. A lemondás szándékát érdemes előre jelezni
telefonon vagy személyesen a Világítástechnika Kft. részére. A lemondást írásban kell elküldeni a Világítástechnika Kft-nek.
III. Az elállás joga
Magánszemély (fogyasztó) megrendelőt A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26)
Korm. rendelet szerinti elállási jog illeti meg. A megrendelő jogosult a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül
elállni a vásárlástól. Ezt egyértelmű nyilatkozattal jeleznie kell felénk, ami bármilyen módon történhet, így különösen jelen ÁSZF-ben
található nyilatkozatminta útján. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Elállási jog nyilatkozat minta:
Címzett: *
Alulírott/ak

kijelentem/kijelentjük,

hogy

gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási

jogomat/jogunkat

az

alábbi

termék/ek

adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (megfelelő aláhúzandó): *
Megrendelés száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) e-mail címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:
A Világítástechnika Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől
számított tizennégy napon belül visszatéríteni, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Utánvéttel
visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Kérjük a postai úton visszajuttatott áruval egyidejűleg feltüntetni azt a címet
illetve bankszámlaszámot, ahová a pénz visszafizetését kéri.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A
Világítástechnika Kft. azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti fogyasztó.
Nem fogyasztónak minősülő vevő megrendelése esetén a felek közötti szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai
megfelelően irányadóak.
A Világítástechnika Kft. a megrendelőt a teljesítés idejéről a visszaigazolásban értesíti. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat,
köteles azonban a Világítástechnika Kft. kárát megtéríteni.
45/2014. (II.26) Kormányrendelet:
http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/kormanyrendelet_45_2014_II.26_korm_rendelet.pdf
(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)
IV. Árak, szállítási határidő
A honlapunkon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Ajánlati kötöttségünk a mindenkor érvényes árakra vonatkozik.
A visszaigazolásban feltüntetett árat az ajánlati kötöttségünk leteltéig érvényesnek kell tekinteni.
A megrendelésre a megrendeléskor a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Világítástechnika Kft. az árváltoztatás
jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, a megrendelés visszaigazolása előtt egyeztetés végett emailben vagy telefonon megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti
érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a
webáruház honlapján.
A teljesítési folyamat általában 10 munkanapot vesz igénybe, az aktuális megrendelés várható szállítási idejéről a Vevőt a
visszaigazolásban tájékoztatjuk.
V. Szállítási díj
A megrendelt alkatrészek kiszállítása futárszolgálattal vagy a Világítástechnika Kft. saját gépkocsijával történik.
Webáruházból elküldött rendelés esetén:
RENDELÉS ÉRTÉKE SZÁLLÍTÁSI DÍJ UTÁNVÉT DÍJA
Bruttó 0 Ft –tól bruttó 9.999 Ft-ig 1490 Ft 1800 Ft
Bruttó 10.000 Ft –tól bruttó 19.999 Ft-ig 1290 Ft 1600 Ft
Bruttó 20.000 Ft-tól Ingyenes Ingyenes
A túlsúlyos és túlméretes csomagok esetében fenntartjuk a jogot plusz szállítási költség kiszámlázására, melyről a vevőt előre
értesítjük. Utánvétes csomagok esetében az áru kiegyenlítése készpénzzel történik az áru átvételekor.
VI. Fizetési feltételek
Web áruházunkból történő rendelés esetén a vevő az alábbi módokon teljesítheti a vételárat:
-

készpénzes vagy kártyás fizetéssel személyesen
utánvéttel,
banki átutalással
esetenként előleg kifizetésével

Előleg fizetéséhez a következő esetekben ragaszkodunk:
- amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Magyarországi címmel,
- amennyiben a lehetséges szállítási időn belül az ügyfélnek kifizetetlen, lejárt határidejű számlái vannak.
Fizetési késedelem esetén a vevő köteles a Ptk. 6:48.§ szerinti késedelmi kamat fizetésére.
Fenntartjuk a jogot a rendelések visszautasítására, amennyiben a megrendelőnek a Világítástechnika Kft.-vel szemben lejárt
tartozása áll fenn.
VII. Bankkártyával történő fizetés menete és feltételei
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt
a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított
tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés
bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági
kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát
a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül
lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész
oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
VIII. Reklamáció, jótállás, szavatosság
Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy birtokában, illetve olyan termék esetén, ahol jótállási jegy külön nem
került kiállításra, termék megvásárlását igazoló számla ellenében tudunk elfogadni, mindkét esetben jegyzőkönyv felvételével.
Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla ellenében, jegyzőkönyv felvételével fogadunk
el. Minden esetben szükséges az áru székhelyünkre való visszajuttatása.
VIII.1. Jótállás:
Amennyiben a garanciajegyen másként nincs meghatározva, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a termékekre 1 év garanciát vállalunk. A termék mellé adott
jótállási- (garancia) jegyen találhatók - többek között – a Vevőt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és
feltételei.
A jótállásra vonatkozó további feltételeket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
VIII.2. Szavatosság:
VIII.2.1. Kellékszavatosság:
Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A kellékszavatossági körben a Vevő Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha ez valamilyen oknál
fogva lehetetlen vagy másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva a Világítástechnika Kft-re nézve aránytalan
többletköltséget jelentene.
Ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt a Világítástechnika Kft. nem vállalta vagy ennek nem tud eleget tenni,
a Vevő részéről megfelelő árleszállítás igényelhető, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
Ha a Világítástechnika Kft. a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Vevő a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A Vevő a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
A Vevő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha
az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Világítástechnika Kft.-vel
közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást, kellő időben közöltnek kell
tekinteni.
A Vevő a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényét.
A szavatosságra vonatkozó további feltételeket a Ptk. 6:157.§ - 6:177.§ tartalmazzák.
VIII.2.2. Termékszavatosság:
Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
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.
Termékszavatossági igényét a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.
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.
A vevőt ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatosság körében meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
IX. Panaszkezelés:
Panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:
Cégnév: Világítástechnika Kft
Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.
Telefon: +36 1 217-02-85
Fax: +36 1 217-02-85
E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu
A vevő panaszával jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. A Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mailcím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
„Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a vevő beregisztrálhat, így ezen keresztül lehetősége nyílik arra, hogy online
vásárláshoz kapcsolódó jogvitát ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. A vevők így tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha a vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, és nem akar
feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon a vevő és a Világítástechnika Kft. közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU”
X. Jogi nyilatkozat
A www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu weboldalon megjelenő információk a Világítástechnika Kft. tulajdonát képezik.
XI. Sikertelen kézbesítés
A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítését követő újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.
A Szolgáltató nem felelős a Vásárló számítógépén bekövetkezett bármilyen nemű meghibásodásért (hardver vagy szoftver) vagy az
internet kapcsolat megszakadásáért.
Olyan működési hibáért, ami meggátolja, a Vásárlót, hogy csatlakozzon a www.ledbarat.hu internetes oldalhoz és ott rendelést adjon
le.
2016.09.23-ig érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):
http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/regi_aszf_2016.09.23-ig.pdf

(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)

2016.09.24-től érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Cégünk adatai:
Cégnév: Világítástechnika Kft.
Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.
Telefon: +36 1 217-02-85
Fax: +36 1 217-02-85
E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu
Adószám: 12066306-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-462599
Bankszámlaszám: 10409015-90123100-00000000

Web áruházon keresztüli rendelés esetén a rendeléssel egyidejűleg a vevő elfogadja a Világítástechnika Kft. hatályos Általános
Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A hatályos ÁSZF-et a www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu honlapon a
”Vásárlási feltételek” menüpontja alatt találja és tekintheti meg. Az ÁSZF-ben leírt feltételek kizárólag a www.ledbarat.hu webáruházon található termékekre vonatkoznak, a www.ledbarat.hu web-áruházban elindított megrendelés esetén.
I. Regisztráció
A web áruházunkban történő vásárláshoz a ”Regisztráció” linkről elérhető űrlap kitöltése és elküldése szükséges. A regisztráció
ingyenes. A regisztrációt követően a Vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a regisztráció létrejöttéről. Az e-mail a Vásárló által megadott
e-mail címre érkezik. Az adatait a ”Profil” menüpont alatt változtathatja meg.
A regisztráció során rögzített adatokért Ön felelősséggel tartozik. Fenntartjuk azt a jogot, hogy regisztrációt indokolás nélkül is
visszautasítsunk, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonjunk. Az ÁSZF tartalmazza azokat a feltételeket,
információkat, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazni szükséges a web áruház használata során. Az ÁSZF-re vonatkozó
változtatás jogát is fenntartjuk.
Adatbeviteli hibák korrekciója:
Web áruházból történő rendelés esetén a Vevő az aktuális e-mail címe és jelszava segítségével lép be a web áruházba, ahol a
kiválasztott tételeket a kosárba teszi. A kiválasztott tételek, mennyiségek módosíthatók, akár tételenként, akár az összesített
rendelés elküldése előtt.
A "Profil" menüpont alatt a Vásárló módosíthatja bejelentkezési jelszavát, megadott e-mail címét, és minden egyéb regisztrált adatát.
Adatvédelem:
A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése terén mindent elkövetünk annak érdekében, hogy azok
felhasználása az alkalmazásuk minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok kezelése és feldolgozása során
különös gondot fordítunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a
mindenkor hatályos adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a
szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk. A beérkező megrendeléseket iktatjuk, írásbeli szerződésnek tekintjük,
amelyek utólagosan visszakereshetők.
Ügyfeleink adatai a regisztráció törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek, azokat a regisztráció fennállta alatt tároljuk. Ügyfeleink a
regisztrációjuk törlését e-mailben tudják kérni tőlünk.
Regisztrált ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivételt képez ügyfelünk adatainak beiktatása logisztikai
központunk adatbázisába, amihez a regisztrált ügyfelünk kifejezetten hozzájárul, valamint megrendelés esetén az ügyfél szállítási
címének, telefonszámának a futár részére történő átadása, ami a sikeres kézbesítés feltétele.
II. Árurendelés
Szolgáltatásaink minőségének biztosításához a nagykereskedelmi áron vásárolt áru minimális értéke nettó 1,- Ft.
Az egyes vásárlás tételeire vonatkozó értékek: 1 db vagy 1,- Ft értékű mennyiség tételenként. Bizonyos áruk csak meghatározott
mennyiség felett rendelhetők, ezen áruk esetében feltüntetésre kerül a minimális vásárolandó mennyiség. Ügyfeleinknek biztosítjuk a
megrendelt áru utánvéttel való szállítását.
A Világítástechnika Kft. a gyártói adatlapokon lévő hibákért, helytelen műszaki információkért semmilyen felelősséget nem vállal.
A Világítástechnika Kft az oldalon található adatokat a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel állította össze, de az esetlegesen
felmerülő hibákért semmilyen felelősséget nem vállal.
A rendelés visszaigazolása
A web áruházban feltüntetettek ajánlatra történő felhívásnak (nem pedig ajánlatnak) minősülnek.
A vevő megrendeléséről (ajánlattétel) 1 munkanapon belül kap visszaigazolást. Amennyiben e visszaigazolás a vevő
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a
vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak
visszaigazolása a felek közti írásos szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződéskötés helyének cégünk
mindenkori székhelyét tekintjük. A webáruházunkban leadott rendelések a Világítástechnika Kft. számítógépes rendszerében
iktatásra, illetve kinyomtatva lefűzésre kerülnek, azok a vevő kérelmére hozzáférhetők. A visszaigazolást csak elektronikus formában
bocsátjuk a fogyasztó rendelkezésére.
A rendelés visszavonása csak a Világítástechnika Kft. beleegyezésével lehetséges. A lemondás szándékát érdemes előre jelezni
telefonon vagy személyesen a Világítástechnika Kft. részére. A lemondást írásban kell elküldeni a Világítástechnika Kft-nek.
III. Az elállás joga
Magánszemély (fogyasztó) megrendelőt A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26)
Korm. rendelet szerinti elállási jog illeti meg. A megrendelő jogosult a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül
elállni a vásárlástól. Ezt egyértelmű nyilatkozattal jeleznie kell felénk, ami bármilyen módon történhet, így különösen jelen ÁSZF-ben
található nyilatkozatminta útján. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Elállási jog nyilatkozat minta:
Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

jogomat/jogunkat

az

alábbi

termék/ek

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (megfelelő aláhúzandó): *
Megrendelés száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) e-mail címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:
A Világítástechnika Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon
belül visszatéríteni. Utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Kérjük a postai úton visszajuttatott áruval
egyidejűleg feltüntetni azt a címet illetve bankszámlaszámot, ahová a pénz visszafizetését kéri.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A
Világítástechnika Kft. azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti fogyasztó.
Nem fogyasztónak minősülő vevő megrendelése esetén a felek közötti szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai
megfelelően irányadóak.
A Világítástechnika Kft. a megrendelőt a teljesítés idejéről a visszaigazolásban értesíti. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat,
köteles azonban a Világítástechnika Kft. kárát megtéríteni.
45/2014. (II.26) Kormányrendelet:
http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/kormanyrendelet_45_2014_II.26_korm_rendelet.pdf
(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)
IV. Árak, szállítási határidő
A honlapunkon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Ajánlati kötöttségünk a mindenkor érvényes árakra vonatkozik.
A visszaigazolásban feltüntetett árat az ajánlati kötöttségünk leteltéig érvényesnek kell tekinteni.
A megrendelésre a megrendeléskor a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Világítástechnika Kft. az árváltoztatás
jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, a megrendelés visszaigazolása előtt egyeztetés végett emailben vagy telefonon megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti
érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a
webáruház honlapján.
A teljesítési folyamat általában 10 munkanapot vesz igénybe, az aktuális megrendelés várható szállítási idejéről a Vevőt a
visszaigazolásban tájékoztatjuk.
V. Szállítási díj
A megrendelt alkatrészek kiszállítása futárszolgálattal vagy a Világítástechnika Kft. saját gépkocsijával történik.
Webáruházból elküldött rendelés esetén:
RENDELÉS ÉRTÉKE SZÁLLÍTÁSI DÍJ UTÁNVÉT DÍJA
Bruttó 0 Ft –tól bruttó 9.999 Ft-ig 1490 Ft 1800 Ft
Bruttó 10.000 Ft –tól bruttó 19.999 Ft-ig 1290 Ft 1600 Ft
Bruttó 20.000 Ft-tól Ingyenes Ingyenes
A túlsúlyos és túlméretes csomagok esetében fenntartjuk a jogot plusz szállítási költség kiszámlázására, melyről a vevőt előre
értesítjük. Utánvétes csomagok esetében az áru kiegyenlítése készpénzzel történik az áru átvételekor.
VI. Fizetési feltételek
Web áruházunkból történő rendelés esetén a vevő az alábbi módokon teljesítheti a vételárat:
-

készpénzes vagy kártyás fizetéssel személyesen
utánvéttel,
banki átutalással
esetenként előleg kifizetésével

Előleg fizetéséhez a következő esetekben ragaszkodunk:
- amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Magyarországi címmel,
- amennyiben a lehetséges szállítási időn belül az ügyfélnek kifizetetlen, lejárt határidejű számlái vannak.
Fizetési késedelem esetén a vevő köteles a Ptk. 6:48.§ szerinti késedelmi kamat fizetésére.
Fenntartjuk a jogot a rendelések visszautasítására, amennyiben a megrendelőnek a Világítástechnika Kft.-vel szemben lejárt
tartozása áll fenn.
VII. Bankkártyával történő fizetés menete és feltételei
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt
a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított
tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés
bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági
kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát
a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül
lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész

oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
VIII. Reklamáció, jótállás, szavatosság
Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy birtokában, illetve olyan termék esetén, ahol jótállási jegy külön nem
került kiállításra, termék megvásárlását igazoló számla ellenében tudunk elfogadni, mindkét esetben jegyzőkönyv felvételével.
Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla ellenében, jegyzőkönyv felvételével fogadunk
el. Minden esetben szükséges az áru székhelyünkre való visszajuttatása.
VIII.1. Jótállás:
Amennyiben a garanciajegyen másként nincs meghatározva, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a termékekre 1 év garanciát vállalunk. A termék mellé adott
jótállási- (garancia) jegyen találhatók - többek között – a Vevőt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és
feltételei.
A jótállásra vonatkozó további feltételeket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
VIII.2. Szavatosság:
VIII.2.1. Kellékszavatosság:
Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A kellékszavatossági körben a Vevő Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha ez valamilyen oknál
fogva lehetetlen vagy másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva a Világítástechnika Kft-re nézve aránytalan
többletköltséget jelentene.
Ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt a Világítástechnika Kft. nem vállalta vagy ennek nem tud eleget tenni,
a Vevő részéről megfelelő árleszállítás igényelhető, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
Ha a Világítástechnika Kft. a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Vevő a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A Vevő a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
A Vevő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha
az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Világítástechnika Kft.-vel
közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást, kellő időben közöltnek kell
tekinteni.
A Vevő a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényét.
A szavatosságra vonatkozó további feltételeket a Ptk. 6:157.§ - 6:177.§ tartalmazzák.
VIII.2.2. Termékszavatosság:
Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
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.
Termékszavatossági igényét a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.
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.
A vevőt ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatosság körében meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
IX. Panaszkezelés:
Panaszával az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:
Cégnév: Világítástechnika Kft
Székhely: 1093 Budapest Lónyay utca 15.
Telefon: +36 1 217-02-85
Fax: +36 1 217-02-85
E-mail: info@vilagitastechnikakft.hu
A vevő panaszával jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. A Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
X. Jogi nyilatkozat
A www.vilagitastechnikakft.hu és a www.ledbarat.hu weboldalon megjelenő információk a Világítástechnika Kft. tulajdonát képezik.
XI. Sikertelen kézbesítés
A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítését követő újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.
A Szolgáltató nem felelős a Vásárló számítógépén bekövetkezett bármilyen nemű meghibásodásért (hardver vagy szoftver) vagy az
internet kapcsolat megszakadásáért.
Olyan működési hibáért, ami meggátolja, a Vásárlót, hogy csatlakozzon a www.ledbarat.hu internetes oldalhoz és ott rendelést adjon
le.
2016.09.23-ig érvényes Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):
http://www.vilagitastechnikakft.hu/download/regi_aszf_2016.09.23-ig.pdf

(A pdf ugyan ebben az ablakban fog megnyílni.)

