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Vásárlási és szállítási feltételek
Általános Szerződési Feltételek
2018. március 21.
Felek között létre jövő szerződés.
Rendelési információk:
A vásárlás regisztrációval, vagy Vendég fizetéssel is lehetséges, nem kötött regisztrációhoz. A
megrendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik, visszaigazolása E-mailben 1 órán belül.
A szerződésünk nem utal semmilyen magatartási kódexre. A megkötött szerződésünk írásban
kötöttnek minősül, adatbázisban mentjük, az a későbbiekben visszakereshető.
A megjelenített termék képek illusztrációként szerepelnek, azok eltérhetnek a valóságtól.
Rendelés menete:
A Vásárló az általa kiválasztott terméke(ke)t a kosárba helyezi (amennyiben egy terméknél több
opció is lehetséges, úgy a kosárba tétel előtt a Vásárló megjelöli az általa választott opciót),
majd a JOBB FELSŐ FEKETE KOSÁR GOMB-ra kattintva, a FIZETÉS opciót választva eljut
a rendelési űrlap oldalra. Itt megjelöli, hogy regisztrálni szeretne, vagy Vendég vásárlóként csak
egyszeri vásárlással szeretne élni. Az adatlapot online kitöltve (név, számlázási és postázási
adatok megadása után kiválasztja a szállítási módot, majd ezt követően a fizetési
módot. Vevő kipipálja az "Elolvastam a Vásárlási feltételek" négyzetet és elolvassa és
megérti az abban foglaltakat, majd a Tovább gombra kattint. A rendelés megerősítése gombbal
a vásárlást érvényesíti. A megrendelés elküldésével és annak E-mailben Stettner Tímea által
történt visszaigazolásával a felek közötti szerződés jön létre mely szerint a Stettner Tímea, mint
Szállító, valamint a megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:
A szállító köteles a megrendelt árut az általa vállalt határidőig kiszállítani. A vevő köteles a
megrendelt árut kifizetni.
Termékkínálat: Webshopunk autómatricákat értékesít.
Általános szerződési Feltételeink letölthetők az ÁSZF linken közvetlenül.
Kapcsolattartó neve: Stettner Tímea
Egyéni vállalkozó fantázianeve: Design Web Stúdió
Szerződés nyelve: magyar
Adónem: Áraink alanyi adómentesek, nem tartalmaznak ÁFÁT!
Fizetési mód: átutalás előre utalással, személyes befizetés Raiffeisen Banknál, vagy paypalos
fizetés

Átutalás, előre utalással, illetve személyes befizetéshez szükséges információk:
•
•
•
•
•

Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank zRt.
Bankszámlaszám: 12072552-01614918-00100001
Számlatulajdonos neve: Stettner Tímea
IBAN: HU80-12072552-01614918-00100001
SWIFT KÓD: UBRT HUHB

Bankkártyás fizetés
Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Paypal kezeli
és SPS tárolja azokat. A fizetőoldal adattartalmáról az auto-matrica.hu nem értesül, azokat csak
a bank érheti el. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányít az auto-matrica.hu
oldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait. Kérjük, hogy a fizetési folyamat alatt ne zárja
be a böngésző ablakát! Bankkártyás fizetés esetén nem kell Paypal fiók se regisztráció. A
Paypal fizetési ablak felugrik és Ön válassza a Pay with a Bank Account or Credit Card
linket, a bakkártyás fizetés automatikusan elindul nevünk alatt (Design Web Stúdió)

Elfogadott kártya típusok:
Visa, MasterCard, Discover, és American Express

Paypal fiókos fizetéshez szükséges információk:

•

Paypal fizetéshez használandó E-mail cím: aemit@freemail.hu

Fizetési határidő: 2 munkanap
Kérjük a megrendelt terméket 2 munkanapon belül előre utalással rendezze, 3 nap múlva
minden rendelést automatikusan törlünk a rendszerből díj nem fizetés miatt. A szállítás
módja: A szállítást a GLS futár és a Magyar Posta látja el.

Az árut előre utalással szállítjuk ki. A rendeléseket kb 1 hetes szállítási határidővel
teljesítjük. A termékek egyedileg gyártjuk le a vásárló igényeinek megfelelően. Megrendelést
követően indítjuk a rendelést és általánosságban elmondható, hogy kb 1 hetes határidővel
érkezik meg a termék. A tényleges szállítás napjáról egy nappal előtte értesítést küldünk Emailben. Befolyásolni a szállítási időt nem tudjuk, az teljes mértékben a futártól függ, garanciát
nem vállalunk a kiszállítás napjára.
Garanciális feltételek: Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá a
futárnál, ha a csomag nem sérült. Ha a csomagolás sérült, akkor ellenőrizze a tartalmát az
átvételnél és jegyzőkönyveztesse a sérülés nagyságát és mibenlétét. Az átvétel utáni
hiányosságokra nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A hibásan leadott rendelését 24
órán belül korrigálhatja E-mailben az info@auto-matrica.hu címre küldött E-mailben.
Amennyiben a teljesített megrendelések korrekcióra szorulnak, azaz más terméket, vagy hibás
terméket kapott, kérjük azt 24 órán belül jelezze az info@auto-matrica.hu címre küldött Emailben és a termék cseréjéről 30 napon belül gondoskodunk (amennyiben nincs készleten
cseretermék).
Erről
minden
esetben
egy
válasz
E-mailben
értesítjük.
Postaköltség - előre utalással: 990 Ft (alanyi adómentes), 15.000 Ft rendelési érték felett
ingyenes
Előre utalás esetén 990 Ft csomagolási és postaköltséget számítunk fel Magyarország területén
belül, kivéve személyes átvétel esetében nincs postaköltség (erre csak PÉCS városában van
lehetőség). Posta és csomagolási és egyéb költség 15.000 Ft-ot meghaladó vásárlás felett
INGYENES a szállítási költség MAGYARORSZÁG területén belül. A megrendelt termékeket
papír alapú csomagolásban küldjük el.
Postaköltség - utánvéttel: 1990 Ft (alanyi adómentes)

Utánvétes vásárlás esetén egységesen 1990 Ft a szállítási díj GLS sel Magyarország területén
belül. 15.000 Ft feletti rendelési érték felett nem veszünk fel megrendelést utánvéttel, csak előre
utalással történik a díj rendezése.
Megrendelés lemondása: A leadott megrendeléséről e-mailben visszaigazolást kap. Ha úgy
látja, hogy a rendelés nem felel meg az Ön szándékainak, a megrendelést kérjük az info@automatrica.hu E-mail címre küldött "megrendelés lemondása" tárgyú levélben mondja le 2
munkanapon belül. Amennyiben a termék legyártásra kerül és a vásárló nem élt a lemondási
jogával 2 napon belül, úgy a termék teljes ára kiszámlázásra kerül a vásárló részére.
A vásárlástól való elállás joga: Az elállás jogát az internetes vásárlásokra vonatkozó
XVII/1999 (II/5) sz. Kormányrendelet szabályozza. Megrendelő/vevő a vásárlástól számított
nyolc munkanapon belül írásban érvényesítheti elállási jogát az elektronikus úton történő
vásárlásokra vonatkozó törvények betartásával. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és
az eredeti számlával együtt szolgáltatható vissza! Olyan termékek esetén, amelyek a
Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a
vásárlástól való elállás joga. Az elállási jog minden olyan terméknél érvényesíthető, amely
eredeti, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó bontatlan, feltétlenül hiánytalan, gyári
csomagolással, sérülésmentes állapotban érkezik vissza. Vásárló elállási joga megszűnik a
kérdéses termék használatba vételével, valamint az áruátadást-átvételt követően bekövetkezett,
a termék és/vagy csomagolásának sérülésével. A nem előírás szerinti kezelés vagy tárolás
szintén kizárja az elállás jogának gyakorlását. A vásárlástól való elállását kérjük a info@automatrica.hu Email címre küldött "vásárlástól való elállás" tárgyú levélben jelezheti.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jogszerű elállás eredményeként a vevő által kifizetett
áruértéket haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30
napon belül visszatérítjük a megrendelőnek. Minden egyéb felmerült költség kizárólag a
megrendelőt terheli, ide értve a szállítási költséget, továbbá az esetleges járulékos költségeket
valamint kárértékeket (pl.: visszaszállítás során sérült csomag). Amennyiben az áru sérülten
érkezik a Megrendelőhöz, és annak tényét átvételkor jegyzőkönyvvel nem igazolja, a Vevő nem
érvényesítheti az elállás jogát, az Eladó viszont követelheti az áru(k) árának megtérítését. Az
előre nem bejelentett és egyeztetett módon vagy indokolatlanul visszaküldött terméket
megrendelőnek/vásárlónak saját költségére visszajuttatjuk. Utánvétellel, portóval feladott
csomagokat technikai okokból nem tudunk fogadni. Amennyiben előre kifizette megrendelését,
de a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően jogszerűen eláll a vásárlástól, akkor a kezelési
költséggel csökkentve utaljuk vissza az áru ellenértékét. A személyes vásárlás esetére nem
vonatkozik az elállás joga. Az elállási jog gyakorlásának részletes szabályozását a 17/1999.
Kormányrendelet tartalmazza.

