
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

A szerződés alanyai 

 

Vásárló: A webáruház vásárlójává azon személyek, vállalkozások, szervezetek képviselői válhatnak, 
akik a webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat 
részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: 
ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat. 

 

Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal 
üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül. 

 

A szolgáltató adatai 

 

Szolgáltató neve: Vecsei Team 2015 Kft. 

 

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Holdfény u. 811. 

 

Elektronikus levelezési cím: tbutoroutlet2015@gmail.com 

 

Adószám: 25294879-2-13 

 

Telefonszám: 06-70-60-60-442 

Cégjegyzékszám: 13-09-175629 

 

 

A webáruház használata, árurendelés 

 

A www.tbutoroutlet.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel 
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek közötti szerződés "Megrendelése 
leadása" ikonra való kattintással, a megrendelés megerősítésével jön létre. A Felek között az így, 
magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést 
iktatja, és annak létrejöttét a felhasználó törlési kérelméig őrzi. Ha vásárlás előtt az áruval 
kapcsolatban kérdések merülne fel, a Szolgáltató biztosítja a feltett kérdések megválaszolását. A 
Vásárló a webáruházban minden terméknél megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, amelyet a 



"kosárba teszem" ikonra kattintással tudja saját vásárló kosarába helyezni. A webáruház felületén 
lévő "kosár tartalma" feliratú ablakban ellenőrizhető a megrendelésre váró termékek felsorolása. A 
megrendelni kívánt termékeket miután a Vásárló összegyűjtötte a "kosár tartalma" ablakban 
található "tovább a kosárhoz" ikonra kattintva nyílik meg a megrendelés link. A Vásárló a megnyílt 
oldalon tudja megadni a megrendeléshez szükséges adatokat, áru átvétel módját és a fizetési módot. 
Az adatok és feltételek megadását követően a Vásárló a "Megrendelése leadása" ikonra kattintva 
aktiválja a megrendelését, amely megrendelést egy automatikus e-mailben igazol vissza a Szolgáltató 
a Vásárlónak. A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött 
megrendelésért felelősséget nem vállal. Érvényes és a Megrendelőre nézve kötelező érvényű és erejű 
megrendelésnek minősül, amelyen a Megrendelő neve és bármely képviselőjének, alkalmazottjának 
aláírása szerepel. Ebben a körben az elektronikus levelet is iratnak kell tekinteni. Megrendelését a 
Vásárló következmények nélkül jogosult lemondani az tbutoroutlet2015@gmail.com  e-mail címen. 

 

Fizetési információk: 

 

Utánvét: Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében 
készpénzben fizetendő, a számlát a Szolgáltató papír alapon nyomtatva, a csomagba helyezi a Vevő 
részére. 

Átutalás előre: A Szolgáltató a Vásárlónak a megrendelés visszaigazolását követően átutalásos 
számlát állít ki és ezt e-számla formájában megküldi a Vevőnek e-mailben, amelynek Vevő nyolc (8) 
napon belüli kiegyenlítésére köteles.  

 

Árak 

 

A webáruház az árakat bruttó formában tünteti fel. A weboldalról megrendelhető termékek árai 
változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a weboldalon való megjelenéssel 
egyidejűleg lép hatályba. A módosítást a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A 
webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége 
érdekében a legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltató, de ezekért felelősséget nem vállal. 
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, 
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült 
árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a 
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő 
szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek 
életbe, amikor a webáruházban online megjelennek. 

 


