
Általános Szerződési Feltételek 

  

A napszemuvegwebshop.hu használatával ön kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket 
elfogadja, és minden pontjával egyetért. Amennyiben a szerződés valamelyik pontját nem fogadja 
el, ön nem jogosult használni a webáruházat, megrendelést nem eszközölhet. A kereskedő nem 
veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek. 

Kereskedő adatai: 

Cégnév: BS Optik Kft. 
Székhely: 2030 Érd, Deák Ferenc utca 96. 
Adószám: 23451775-2-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-148847 
Kibocsájtó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Elérhetőség: napszemuvegwebshop@gmail.com 

 A webáruház a www.napszemuvegwebshop.hu URL alatt érhető el. 
1.0 A szerződés nyelve magyar. 
  
2.0 Megvásárolható termékek: 

A webáruház napszemüvegeket és azok kiegészítőit forgalmazza. A webáruház fent tartja a 
jogot a későbbi árukategória bővítésére. A megjelenített termékek kizárólag a webáruházon 
keresztül rendelhetőek meg más kommunikációs csatornán megrendelést nem tudunk 
elfogadni. Áraink bruttó árak. Áraink forintban értendőek. 
  

3.0 Fizetési Lehetőségek: 
- Utánvétel: A számláján szereplő összeget, a csomagküldő szolgálat alkalmazottjának kell 
készpénzben vagy kártyával kifizetnie. 
- Átutalás: Megadott bankszámlaszámunkra történő átutalás esetén, akkor lesz érvényes a 
megrendelés, amikor a kereskedő megkapta az adott termék teljes vételárát és az esetleges 
házhozszállítási költséget is. 
- Bankkártyás fizetés: Hamarosan! 

  
4.0 Regisztráció, vásárlás, visszaigazolás: 

Regisztráció: A felhasználó csak érvényes regisztrációval kezdheti el a megrendelését. 
Telefonon, e-mailben nem áll módunkban rendelést felvenni. A felhasználónak a 
regisztrációs adatlapot teljes egészében ki kell töltenie és nyilatkoznia kell, hogy az Általános 
Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot tudomásul vette. A kereskedőt az 
vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem 
terheli. A felhasználó, a regisztráció során büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 
hogy a megadott adatok valósak. 
  
Vásárlás: A vásárló tudomásul veszi, hogy a felek között, elektronikus úton kötött szerződés 
a vásárló számára fizetési kötelezettség keletkezhet. A vásárló a szerződés elfogadásával 
tudatában van annak, hogy a megvásárolni kívánt termék megrendelésével fizetési 
kötelezettsége áll fenn! Banki átutalás választása esetén a termék vételárát legfeljebb 3 
napon belül kérjük átutalni az automatikus üzenetben megadott számlaszámra, különben a 
megrendelés semmisnek minősül.  
  



A webáruház törekszik a termékeknél megjelent szállítási határidők betartására, azonban 
nem felel azért, ha a szállítási idő nem tartható. Késedelem esetén a webáruház értesíti a 
vásárlót! 
  
Amennyiben a kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére 
nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"Ft-os vagy "1"Ft-os árra, a 
kereskedő nem köteles a terméket hibás áron kiszállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron 
történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő dönthet a termék megvásárlásáról. 
  
Visszaigazolás: A vásárló által elküldött megrendelést a kereskedő automatikusan, de 
legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a vásárlónak elektronikus üzenet (e-mail) formájában. 
A visszaigazoló e-mail a kereskedő részéről a vásárló által tett megrendelés elfogadásának 
minősül mellyel érvényes szerződés jön létre a kereskedő és a vásárló között. 
  
Az ügyfél mentesül a szerződés alól, amennyiben 48 órán belül nem kapta meg a 
visszaigazoló email és ezt jelezte felénk a napszemuvegwebshop@gmail.com e-mail címen a 
megrendeléstől számított 48 órán belül! 
  

5.0 Garancia: 
A webáruház csak és kizárólag új termékeket ad el. A termékek kivétel nélkül megfelelnek a 
nemzetközi és hazai előírásoknak. A webáruház a napszemüvegek termék kategórián belül 
minden termékére legalább 1 év garanciát ad. A garancia a számla kiadásától számított 1 
éven belül érvényesíthető. A garancia érvényességéhez a kiállított számlára szükség van. A 
garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő 
károkra. Meghibásodás esetén, kérem keressen fel minket elérhetőségeink valamelyikén, 
hogy bővebb tájékoztatást tudjunk nyújtani a garancia érvényesítésével kapcsolatban. 
  

6.0 Elállás joga 
A felhasználó által megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon (naptári napon) 
belül, a vásárlónak joga van elállni a vásárlási szándékától. Természetesen a 14 napos 
határidő alatt bármikor elállhatunk a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség 
általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak jellegének, 
tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges használatot 
követően döntsünk a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről. Ebben az 
esetben a kereskedő köteles a megvásárolt termék árát, teljes egészében az elállást követő 
maximum 30 napon belül a vásárló számlájára utalnia. A visszatérítés a szállítási 
költségre nem vonatkozik. Aki él az elállás jogával, köteles a megvásárolt terméket az eredeti 
csomagolásában és tartozékaival együtt, sérülésmentesen visszajuttatni a kereskedőnek az 
elállás bejelentésétől számított 10 napon belül. Ennek költsége a vásárlót terheli. Az 
utánvétellel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Az elállás joga nem 
alkalmazható olyan alkatrészekre, amelyeknél a napszemüveget nem nálunk 
vásárolták meg! 
  

6.1 Elállás jogának alkalmazása 

Aki az elállás jogával szeretne élni, az megteheti írásban, e-mailben a termék pontos 
megadásával és a megrendelés azonosítójával. Ezek bármelyik hiányában nem áll 
módunkban elfogadni az elállását. A terméket minden esetben, hiánytalanul, az összes 
alkatrészével együtt, eredeti és sérülésmentes csomagolásában kell visszajuttatni a 
kereskedőhöz. Ennek bármely hiányában az elállás joga nem alkalmazható. A termék 



visszavételét követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra 
visszautaljuk. 

6.2 Milyen módon tudjuk igazolni a termék átvételének a napját? 

A termék átvételének napját elsősorban a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő 
teljesítési időpont alapján tudjuk igazolni az eladó felé. Előfordulhat,  ezért figyeljünk arra, 
hogy a termék tényleges átvételének a napja későbbi, mint a számlán feltüntetett teljesítési 
időpont, ezért az elállásra rendelkezésre álló 14 napos időtartam akár néhány nappal meg is 
rövidülhet. 

7.0 Megrendelés és Szállítás 
A megrendelést követően a cég raktárkészletétől függően megközelítőleg 14 napon belül 
kiszállítja a megadott szállítási címre a terméket. Amennyiben a szállítási idő megváltozik a 
kereskedő haladéktalanul értesíti a megrendelőt. A házhozszállítás 8 és 17 óra között fog 
megtörténni, ezért kérjük, hogy olyan címet adjon, meg szállítási címnek ahol a terméket át 
tudja venni a megadott időben. Előzetes értesítés esetén a cég felveszi a megrendelővel a 
kapcsolatot a pontos szállítási idővel kapcsolatban. Ön a termék átvételekor aláírásával 
igazolja, hogy a terméket sértetlenül átvette. Kérjük, átvétel előtt nézze meg a kapott 
terméket és amennyiben károsodás érte a szemüveget, kérjük, ne vegye át azt, és e-mailen 
vagy telefonon jelezze felénk a problémáját. Amennyiben ön nem azt a fajta szemüveget 
kapta kézhez, mint amit rendelt, kérjük, a szemüveget ne vegye át, és jelezze felénk a 
problémát. 
  

7.1 Kiszállítás és árak 
A kiszállítást a MPL Kft. dolgozói végzik el. A futárszolgálat munkatársai 8 és 17 óra között 
fogják a terméket kiszállítani. A cég információjának megfelelően törekszik értesíteni a 
megrendelőt a csomag pontos érkezéséről. 
  
Kiszállítási díjak: 
  
Szemüveg esetén: 0 Ft. 
  
Tartozékok, kiegészítők esetén: kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén 
  
Egyéb esetekben a Ptk. aktuális rendelkezési mérvadóak! 
  
További információért kérem, keressen meg minket elérhetőségeink valamelyikén. 
  
http://www.napszemuvegwebshop.hu 

 


