A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
Kérjük megrendelés elıtt minden esetben alaposan olvassa át ezt a tájékoztatót. Kérjük, csak akkor rendeljen, ha a feltételeket tudomásul veszi és
magára vonatkozónak tekinti!
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1.) Általános tudnivalók
A Skycon Kft. Internetes Áruház üzemeltetıje, továbbiakban Szállító.
Megrendelést az interneten a http://www.skycon.hu címen található webshopban történt regisztráció után fogadunk el, kizárólag írásban.
Megrendelését leadhatja az ott generált írásos megrendelés elküldésével.
A fenti címen keresztül történt rendelés leadásával, az alább leírt feltételek szerint magyar nyelvő vásárlási szerzıdés jön létre a termék forgalmazója és
a rendelést leadó (Megrendelı) között. A szerzıdés nem kerül iktatásra. Az áruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A
Megrendelı a rendelés adatait összesítı "Megrendelés" gomb megnyomásával elfogadja jelen szerzıdés feltételeit.

2.) Regisztráció
Webáruházunkban a rendeléshez regisztrálnia kell adatait. Ezt a „Regisztráció” menüpontban teheti meg. A regisztráció során a csillaggal megjelölt
mezık kitöltése kötelezı!
Ezen adatokat csak egyszer, a regisztrációkor kell megadnia, késıbbi rendeléseinél már nem.
Fontos, hogy a regisztráció során az e-mail címet pontosan adja meg, különben nem fogja megkapni a regisztrációt megerısítı levelünket, amelyben
küldünk egy linket. A linkre kattintva aktiválhatja a regisztrációt. A megerısítés után beléphet a felhasználói nevével és jelszavával.

3.) Vásárlás
A belépés után aktivizálódik a rendelés funkció. A kiválasztott termék alatt talál egy ablakot, ahol megadhatja, hogy mennyit kíván abból rendelni,
majd a „Kosárba teszem” linkre kattintva a termék(ek) bekerül(nek) az Ön virtuális kosarába. A kosárban lévı termékekrıl információt nyerhet az
oldal jobb oldalán elhelyezkedı „Kosár” nevő boxból.
A „Szerkesztés” linkre kattintva a termék(ek) mennyisége csökkenthetı, növelhetı, illetve el is távolítható úgy, hogy a mennyiséget jelzı ablakban
átmódosítja a darabszámot, majd a „Módosítás” linkre kattint. Termék eltávolítása esetén egyszerően a „Törlés” linkre kell klikkelni.

4.) Termék megrendelése
A bemutatott termékek jellemzıi és adatai az adott termék információs oldalán megtekinthetıek. Miután a megrendelendı termékek a kosárba
kerültek, az oldal jobb oldalán elhelyezkedı „Kosár” nevő boxban található „Megrendelés elınézete” nevő linkre kattintva megtekintheti részletesen a
kosár tartalmát. Miután megbizonyosodott a termék(ek) felıl a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. A rendelés feladásakor
a rendszer automatikusan továbbítja a rendelést irodánkba, -valamint egy levelet az Ön által megadott címre a rendelt termékekrıl- és munkatársunk
hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
A feltüntetett árak minden esetben burttóban értendık és nem tartalmazzák a szállítási költséget.

5.) Szállítási feltételek
A Skycon Kft. Webáruházában kiválasztott és megrendelt termékek raktárról, vagy mennyiségtıl függıen, a megrendeléstıl számított 5-10
munkanapon belül, DPD futárszolgálat által kerülnek kiszállításra.
Csomagolási költséget nem számítunk fel, azonban a szállítási költség a Megrendelıt terheli. A házhoz szállítás az ország egész területén súlytól
függetlenül, csomagonként egységesen 1 900 Ft*.
* Az ár bruttóban értendı. Utánvét esetén 500 Ft kezelési költség kerül felszámításra bruttó 50 000 Ft összeghatárig. E felett pedig 1 000 Ft.
Az árut a feladáskor minden esetben ellenırizzük. Csak sértetlen terméket adunk fel, ép csomagolásban.
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A szállítás közben keletkezett sérülésekért a szállítást végzı cég felel. Az átvételkor a látható sérüléseket azonnal jelezni kell a szállítást végzı cég
képviselıjének és a Skycon Kft-nek is írásban. A sérülésrıl a szállító jelenlétében jegyzıkönyvet kell felvenni vagy az átvétel igazolását szolgáló
bizonylaton azt fel kell tüntetni a szállító aláírásával együtt.

6.) Fizetési módok
- utánvétel
- elıreutalás
A visszaigazolással együtt a megrendelést a Skycon Kft. elfogadja és az ellenértékére igényt tart.

7.) Garancia, szavatosság
Internetes áruházunkban megvásárolható termékekre minden esetben a magyar törvények által elıírt szavatosság vonatkozik. A távollevık között
kötött szerzıdésekrıl szóló 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendelet szerint Önnek az áru átvételétıl számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely
a következı feltételek mellett gyakorolható:
-

Az elállási jog csak a házhozszállítással átvett termékekre vonatkozik. Amennyiben Ön az árut telephelyünkön veszi át, az ügylet
alapvásárlásnak minısül, így nem tartozik a távollévık között kötött szerzıdések körébe.
Az elállásra vonatkozó igényét a fenti határidın belül, indoklás nélkül a Skycon Kft. felé kell bejelentenie írásban a skycon@vnet.hu
e-mail címen, vagy az 57/531-571-es fax számon
Az elállás feltétele, hogy a termék gyári, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban, hibátlan állapotban, karc- és
sérülésmentesen érkezzen vissza (beleértve a kiállított számla eredeti példányát is) a Skycon Kft. telephelyére (egyeztetés után).
Ezek hiányában nem vállaljuk a termék visszavásárlását, illetve a terméket visszajuttatjuk a vásárlónak saját költségére.
Visszatérítésre az áru és annak szállítási ellenértéke kerül (a számlán feltüntetett érték) – haladéktalanul, de legkésıbb 30 napon belül az írásban megadott bankszámlaszámra. A visszajuttatás költségei is a Vevıt terhelik.

8.) A Megrendelı kötelezettsége
A Megrendelı tudomásul veszi, hogy rendelésének jóváhagyásával, jelen dokumentumban foglaltakat tudomásul veszi és az itt leírtak be nem
tartásával szerzıdésszegést követ el, melyért jogi felelısséggel tartozik. Megrendelı vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést tartalmazó
küldemény átvételérıl és kifizetésérıl gondoskodik a Szállító által visszaigazolt módon. Amennyiben a termék átadása-átvétele a Megrendelı
hibájából meghiúsul, az ebbıl eredı többletköltséget a Megrendelı megtéríti.

9.) Cégünk felelısségének korlátozása
A Skycon Kft. semmilyen módon nem felelıs az alábbi pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból következtek be:
- mőködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan mőködését
- meghibásodás a kommunikációs vonalakban vagy vételi eszközökben
- bármely szoftver nem megfelelı mőködése
- bármely programhiba, technikai hiba, amely nem az Áruház napi mőködésébıl adódik
- az internetes vírusok ellen az Áruház védekezik; az új, nem ismert vírusokból eredı kárért felelıséget nem vállalunk

10.) Hírlevél
A Skycon Kft. a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy partnerei számára reklámüzenetet, hírlevelet csak a partnerek elızetes
kérésére küld el, és mindig biztosítja a szolgáltatás megszüntetésének lehetıségét. Azok a partnerek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás
kérése után úgy döntenek, hogy azt a továbbiakban nem szeretnék kapni, bármikor lemondhatják a szolgáltatást.

11.) Adatvédelmi nyilatkozat
A www.skycon.hu tevékenysége során betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített elıírásokat.
A weblap megtekintéséhez nem szükséges személyes adatok megadása, a webshopban történı rendelés igénybevételéhez azonban szükségesek olyan
információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek.
A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a megrendelés zökkenımentes lebonyolítása érdekében
azonosításukra felhasználjuk. A birtokunkba került személyes adatokat más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adjuk tovább és
nem tesszük hozzáférhetıvé, azokat elkülönítve és titkosítva tároljuk.
Kivételt képeznek azok az információk, melyek a megrendelt termék kézbesítéséhez szükségesek.

12.) A szerzıdés hatálya
Jelen szerzıdés a megrendelés jóváhagyásával és visszaigazolásával, valamint a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a
szerzıdés mindaddig hatályban marad, amíg a Felek egymással szembeni követelése nem teljesül.
A Skycon Kft. minden tıle telhetıt megtesz a vásárlói pontos tájékoztatásának érdekében. A Vásárló tájékozatlanságáért felelısséget nem vállal!
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