Vásárlási információk - ÁSZF
A rendeléseket minden nap 0.00-tól 24.00-ig fogadjuk.
Előzetes regisztrációval a rendelés gyorsabb és egyszerűbb, de előzetes regisztráció nélkül
is rendelhetőek a termékek, mivel a rendelés során megadott adatok egyúttal regisztrációs
adatok is.

Rendelés menete
1. Keresse meg azt a terméket, amelyet meg szeretne rendelni.
2. A kiválasztott terméket tegye a kosárba a "Kosárba tesz" feliratú gombra kattintva.
Amennyiben több terméket szeretne rendelni, folytassa a keresést és a következő
terméket is ilyen módon tegye a kosárba.
3. Ha készen van a kosár összeállításával, a legutolsó termék kosárba helyezését követő
felugró ablakban (vagy a menüsoron a kosár ikon alatt megjelenő ablakban) kattintson
az "Irány a pénztár" gombra.
4. Töltse ki a számlázási adatokat, majd válassza ki a szállítási módot.
5. A megrendelést összegző oldalon kattintson a "Megrendelem" gombra a rendelés
leadásához.
6. A megrendelt termékeket a visszaigazolástól számított 1-5 munkanap alatt szállítjuk.

Házhoz szállítás
•
•
•

Magyarország teljes területén házhoz szállítjuk a megrendelt termék(ek)et.
5 kg csomag tömegig a szállítás díja bruttó 1000 Ft, 10 kg csomag tömegig bruttó
1500 Ft a házhoz szállítás díja.
Kereskedelmi mennyiségű termék vásárlása esetén egyedi díj megállapítására kerülhet
sor, melyről telefonon egyeztetünk vevőinkkel.

Fizetés
•

•

Az átvételkor készpénzzel, illetve bankkártyával is fizethet. Utánvét esetén az utánvét
kezelési díja bruttó 200 Ft, bankkártyás fizetés esetén a kezelési költség az utánvét
összegének 1,4%-a.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment
Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: HEN-I-1064/2013.

Személyes átvétel
•

Csomagját személyesen is átveheti a +36709473790-es telefonszámon előre egyeztetett
helyen és időben.

Ügyfélszolgálat
Ha kérdése van az oldalon található termékekkel vagy a vásárlással kapcsolatban, kérem hívjon
minket az alábbi számon:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:00

+36709473790

Üzemeltető
Tóth Péter Szabolcs kistermelő
Székhely: 7474 Zselicszentpál, Hegyalja utca 19.
Adószám: 75102805-1-34
Kistermelői azonosító szám: 13-01-T-0631
FELIR: AB2514339
Számlaszám (MKB Bank): 10300002-10293166-49010015

Tárterület szolgáltató
Jelen-Lét-Elem Kft.
8060 Mór, Mátyás király u. 55.
Mobil: +36 70 322 8618
E-mail: info@jelenem.hu
Web: www.jelenem.hu

Képek

A termékeknél megjelenő képek a termékekről készültek, a megrendelt termékek csomagolása
a képekkel megegyező.

Hibás árak
A Webáruházban előfordulhat, hogy egy terméknél hibás ár van feltüntetve. Hibás ár esetén
megrendelését nem áll módunkban teljesíteni. Ebben az esetben nem jön létre közöttünk
szerződés. Az Eladó munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot, tájékoztatja a helyes árról és
felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést. A Megrendelő nem köteles ezt az árat
elfogadni.

Termék információk
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban
az élelmiszerek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és
allergén összetevők is. Minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne
hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen
kérdése van, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Annak ellenére, hogy a
termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, Eladó nem vállal felelősséget semmilyen
helytelen információért, amely azonban az Ön jogait semmilyen módon nem érinti.
Kérjük, amennyiben helytelen információt talál egyes termékeknél, jelezze ügyfélszolgálatunk
felé és amennyiben megalapozott az észrevétel, haladéktalanul javítjuk.

Elállási jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a
továbbiakban „Fogyasztó”).
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a Fogyasztó jogosult a termék átvételének
napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles
eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó elérhetőségeinek
bármelyikére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Elállás pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés
esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó.
Elállás esetén a termék az Eladó címére küldendő vissza: Tóth Péter Szabolcs, 7474
Zselicszentpál, Hegyalja u. 19.

A termékkel együtt a Fogyasztó beazonosíthatósága érdekében a megrendelőlap vagy a számla
másolata is visszaküldendő.
A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az
utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének
költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget
is. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a következő esetekben:
•

•

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állított elő az Eladó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (pl. élelmiszer,
kozmetikai termékek, stb.).

Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket
közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte.

Távszerződés
A szerződés tárgya az Eladó internetes áruházában (www.somliget.hu) található valamennyi
termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon találja meg.
A megrendelés elküldésével és annak a somliget.hu e-mail által történő visszaigazolásával
a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Tóth Péter
Szabolcs kistermelő, 7474 Zselicszentpál, Hegyalja u. 19., Adószám: 75102805-1-34, mint
Eladó, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
Az Eladó köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon
kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés

teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy
telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre
kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat
és a szállítás díját készpénzben vagy bankkártyával a kézbesítő részére kifizetni.
A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni.
Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon
jelezheti az alábbi telefonszámon: +36709473790.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Somogy Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az
itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött
szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon
kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Eladó nem iktatja.
Az Eladó Fenntartja a jogot, a már visszaigazolt, megrendelések visszautasítására részben, vagy
teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor!
A Vevő által megadott adatok belépést követően bármikor módosíthatók.
Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, a Vevőt nem köti megrendelése és nem
köteles a leszállított termék átvételére.

Szavatosság
A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelet
tartalmazza.
A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés
időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott
tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba
eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása
(szakvélemény). Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt
ismernie kellett, a Webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.
Kellékszavatosság, minden a Webáruház által eladott termékben a vásárláskor már meglévő
rejtett vagy gyártási hibáért felelősséggel tartozik.
Termékszavatosság, a Webáruház által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó
követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő
határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A megrendelt termékekre a terméken feltűntetett idejű szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés
esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa

az Eladót. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági
sorrend szerint:
•
•
•

elsősorban kicseréljük
ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk,
vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg
visszatérítését.

A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak
helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek
(pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.
A hibás terméket a vásárló köteles az Eladó ügyfélszolgálata részére eljuttatni.

Panaszkezelés
A webáruházunk célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek panasza van a vásárlási
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a panaszát a "Kapcsolat" menüpontban
felsorolt elérhetőségek bármelyikén megteheti. Áruházunk a panaszát, annak beérkezésétől
számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a
vizsgálat eredményéről, valamit arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati
lehetőségek állnak a rendelkezésére.
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes járási hivatalok látják el.
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a
fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos
illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a
fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének
helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön
fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett
a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület
elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy
telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett
számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,
5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését
6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását
nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
7. a testület döntésére irányuló indítványt,
8. a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről
el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

bővebb

információ

itt

érhető

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így
ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen
keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók
tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés
eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, 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

