
Általános szerződési feltételek 

Köszöntöm, mint a webáruház látogatóját és vásárlóját! Kérem tisztelt 

vásárlóimat, hogy figyelmesen olvassák el az Általános Szerződési 

Feltételeket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe 

szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat 

kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A rendeléssel létrejövő szerződés magyar nyelven, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, így azok nem kerülnek iktatásra és a későbbiekben nem visszakereshető. 

Webáruház üzemeltetőjének adatai 

Cégnév: Schenkir Dávid e.v. 

Nyilvántartási szám: 51383774 

Adószám: 68195838-1-33 

Elektronikus elérhetőség: gyorscsomagolas@gmail.com 

Telefon: +36 (20) 264-7434 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. 

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2. 

Tel.: +36 (70) 317-4482 

Fax: +36 (1) 266-1533 

E-mail: info@intronet.hu 

Megvásárolható szolgáltatások 

Webáruházamban elsősorban a kézi bércsomagolással kapcsolatos szolgáltatások vehetők 

igénybe. Lehetőségük van telefonon vagy e-mailben érdeklődni olyan, más típusú ehhez 

kapcsolódó szolgáltatásokról, amik esetlegesen nincsenek feltűntetve. Az árajánlatra történő 

válaszoláskor az árak minden esetben bruttóként vannak feltűntetve. 

Megrendelések visszautasítása 

Webáruházam fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására. A 

visszautasítás a megrendelés egy részére, vagy a teljes megrendelésre vonatkozhat. 

Elállás joga 
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Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli 

nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). 

A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás 

nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. A 

visszajuttatás történhet postai úton és személyes átvétellel. A visszaküldés költsége a fogyasztót 

terheli. 

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat 

kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített 

fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A csomag beérkezését követően, videó 

kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. 

Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése miatt van szükség.  

Fontos tudnivaló, hogy a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót 

terheli. 

Panaszkezelés 

Az érkező panaszokról jegyzőkönyv készül, amelyet az adataim között megjelölt helyen, és a 

panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrzök. A panaszt 

a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálom és arra érdemi választ adok. 

Amennyiben a válasz elutasító, azt írásban megindokolom. Az esetleges jogviták elsősorban 

békés úton, megállapodással, a felek között történnek. 

Adatkezelés 

A webáruház használata során tudomásra jutott, rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

vállalatom bizalmasan kezeli, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. A 

megrendelés folyamán rögzített adatokat társaságunk mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem 

kéri azok törlését. 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné 

engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása 

esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A 

cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a 

felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.  

A megjelenített tartalmak legjobb tudomásunk szerint szerzői és egyéb jogot sem sértenek. Ha 

azonban bármilyen jogsértő tartalmat talál az oldalon, kérjük, hogy értesítsen bennünket a 



kapcsolatban megadott elérhetőségen. Ez esetben az adott tartalmat azonnal eltávolítjuk az 

oldalról. 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a távollevők között kötött 

szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Szerzői jog 

A www.gyorscsomagolas.hu és a www.gyorscsomagolás.hu honlapon található minden képi és 

szöveges tartalom, illetve azok elrendezése és grafikai megjelenése szerzői jogi védelem alatt 

állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő 

felhasználása kizárólag vállalkozásom írásos engedélyével lehetséges. 


