Általános szerződési feltételek
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
Üzemeltetői adatok ismertetése
Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
A kínált termékek kategória besorolása
Árak
Rendelési információk ismertetése
A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
Rendelés lépéseinek bemutatása
A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
Szállítástól való elállás
A termék visszaküldése
Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
Elállási jog / visszaszolgáltatási garancia gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
Megrendelés módosítása / törlése
Adatkezelési információk

Üzemeltetői adatok
Varga Mónika (egyéni vállalkozó)
Székhely, telephely: 6300 Kalocsa, Árendás u. 12.
Üzlet: 6300 Kalocsa, Szent István király út 31.
Nyilvántartási szám: 5085860 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala)
Adószám: 63164079-1-23
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80688/2016.
Hírlevél küldés céljából kezelt adatbázis nyilvántartási száma: NAIH-80119/2016.
Számlavezető bank: Budapest Bank
Bankszámlaszám: HU61-10101164-19308100-01005008
Szerződés nyelve: Magyar
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (70) 335-6828
Web: https://vmkalocsaihimzes.hu
E-mail: info@vmkalocsaihimzes.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek megrendelhetőek on-line módon, átvehetők házhoz szállítással, postán vagy személyesen.
Személyes átvétel: VM kalocsai shop; Kalocsa Szent István király út 31.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
1. Ajándéktárgyak
Festett ajándékok, Hímzett ajándékok, Horgolt ajándékok
2. Divatos kiegészítők:
Egyebek, Felvarrók/ ruhafoltok
3. Egészségünkre!
4. Ékszerek:
Fülbevalók,Karkötők, Kollekciók, Nyakláncok
5. Előnyomott kézimunkák:
Karácsonyi terítők napszövet alapon, Napszövet alapú előnyomott díszpárnák, Napszövet alapú előnyomott kézimunkák, Riseliős
előnyomott kézimunkák
6. Férfiaknak
7. Gyerekeknek / Babáknak
8. Hímezhető készletek
9. Hímzőfonalak tradícionális kalocsai hímzéshez:
Cifra kalocsai minta hímzéséhez, Ó kalocsai minta hímzéséhez, Szomorú pamukos hímzéshez
10. Horgolással készült tárgyak
11. Konyhai kiegészítők:
Festett konyhai kiegészítők, Hímzett konyhai kiegészítők
12. Kötények
13. Lakás textíliák:
Alátétek / terítők, Díszpárnák, Szalvéták / díszzsebkendők
14. Nőknek
15. Szolgáltatások:
Előnyomás (drukkolás), Hímzés vagy pingálás (egyedi), Kalocsai minta tervezése, Tanfolyamok

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az
ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a
megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
Egyedi kérés, rendelés esetén további költségek merülhetnek fel, melyről azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen
esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Rendelési információk
A vásárlás nem csak regisztrációval lehetséges.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-15 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazoljuk, hogy mikor tudjuk teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési
határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül, ha ettől eltér, azt e-mailben, illetve telefonon egyeztetjük a
megrendelővel.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, az eltérés
legfőképpen a festett termékek mintáiban jelenik meg, melynek oka, hogy a kézműves pingálás egyedi mintákat eredményez.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés
kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén
visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
Szolgltatás (előnyomás, hímzés vagy pingálás, kalocsai minta tervezése) feldolgozása egyedi egyeztetéssel történik, emailben, illetve
telefonon.
Szolgáltatás (Tanfolyam):
- előre fizetés esetén a megrendelő a díj beérkezését követően, 1 munkanapon belül emailben regsiztrációs adatlapot kap, mely
feljogosítja a meghírdetett tanfolyamon való részvételre.
- személyesen történő fizetés esetén, ha a regisztráltak létszáma eléri a meghírdetett maximum résztvevői számot, akkor a
tanfolyam befizetése érdektelenné válik, az érdeklődő az adott tanfolyamról elküldhető.

Rendelés menete
Regisztrált és nem regisztrált vásárlók is tudnak rendelést megadni.
1.) Kosárba válogathatja a termékeket, amelyek összesítését megtekintheti az oldal jobb felső sarkában található kosár gombra
kattintva. Ekkor megjelenik a kosártartalom, ahol az egyes tételeket egyenként törölheti vagy darabszámát módosíthatja és
frissítheti. Illetve 4 művelet közül választhat:
Vissza léphet
Módosíthatja a tartalmat
Kosarat kiürítheti
Megrendelés gombbal leadja rendelését.
2.) Kiválaszthatja a fizetési módot, majd a szállítás módját. Tovább gombra kattintva:
3.) Adatok ellenőrzése, melyet ebben a lépésben még tud módosítani. Megrendelés gombra kattintva, rendelését véglegesíti.
4.) Megjelenik A megrendelés száma
Megadott e-mail címére kap egy automata értesítést a rendelés leadásáról. Mellékletként Elállási nyilatkozatot Pdf formátumban.
Végleges visszaigazolást a következő e-mailben fog kapni.
Egyedi rendeléseket email vagy telefonhívás formájában tudunk fogadni, melyről a vásárló emailben kap egy összesítést a
megbeszéltekről:
- Ha erre amegrendelő válasz emailben nem reagál, a megrendelés leadottnak tekintendő, a számla kiállításra kerül, mely kifizetésre
kerül.
- További egyeztetések lehetségesek, email váltásban.
Tanfolyamra vásárolt jegy esetében, regisztrációs adatlapot kap a megrendelő, amellyel jogosult a tanfolyamon részt venni.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, és természetesen minden esetben magyar forintban (HUF) értendőek.
1. A megrendelt terméket a csomag átvételekor kell kifizetni (utánvét). A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és
visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot
kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje
jegyzőkönyv felvételét a kézbesítőtől és ne vegye át a csomagot.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
2. Biztosítunk lehetőséget a csomag / szolgáltatás értékének előre történő kiegyenlítésére is bankszámlára történő átutalás
formájában:
Amennyiben átutalásos fizetést választ, a rendelés visszaigazolását követő email tartalmazni fogja vállalkozásom bankszámla
adatait és a rendelés összes adatát. Átutalhatja a számlaszámra a rendelés összegét vagy az ország bármely MKB Bank fiókjában
befizetheti a bankszámlára. A megjegyzés rovatban minden esetben tüntesse fel a megrendelő nevét és a rendelési azonosító
számot, amit a rendelés visszaigazolásakor kap meg.

Házhoz szállítás, információk
A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége
van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon, vagy e-mailben.Webáruházunk megrendeléseinek kiszállítását a
Magyar Posta, illetve DPD futárszolgálat végzi. A küldemények kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet
megadni.
Egyedi megrendelés esetén az elkészítés folyamata során folyamatosan tájékoztatjuk vásárlóinkat arról, hogy megrendelése milyen
fázisban tart, illetve arról mikor kerül kézbesítésre, vagy vehető át.
A vásárló / átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a
helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll
rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház
nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. A visszaküldés
költségeit a vásárló fizeti meg.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül/ nem minősül annak. A megkötött szerződést
iktatják/nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz/nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia / Szavatosság
A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
A megrendelő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az
utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott
elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja.
Az értékesítő köteles a megrendelő által a termékekre kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc
napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt
ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő
kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését
szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai / futár kézbesítő) jelenlétében derül ki, hogy
bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal
biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási
jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
(például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház üzemeltetőjének.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
honlapjáról.
Elállás tanfolyamtól:
Bárminemű okból a megrendelő tanfolyamról történő hiányzása a következő azonos témában kiíírt tanfolyamon pótolható, vagy
regisztrációja más személyre átruházható, akire pót regisztrációs adatlapot veszünk fel.
A kellékszavatosság és a termékszavatosság: Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó
főszabálya szerint:
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a VM kalocsai shop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha
Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást VM kalocsai shop üzemeltetője (jelen esetben: Varga Mónika e.v.) nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó a rendelés
felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak,
hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A
rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a
teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Kapcsolat" menüpont alatt található elérhetőségek
valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására
Aban az esetben, ha a vásàrló az előre utalás fizetést választotta, és a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül az
összeg nem érkezik meg a webáruház bankszámlájára, a rendelés törlésre kerülhet.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor (e-mail cím: info@vmkalocsaihimzes.hu, telefon:
+36 70 335 6828).

Adatkezelési információk
1. A Szolgáltató az Igénybe vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. Tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
A Szolgáltató az Igénybe vevők által rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat,(név, lakcím, telefonszám, email cím, számlázási cím) célhoz kötötten, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. §-ban
meghatározott célból, kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának megállapítása, teljesítése, szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
A Szolgáltató az Igénybe vevő adatait harmadik félnek nem adja ki. Ez nem vonatkozik a Szolgáltató Partnereire, akik részére az
adattovábbítás a szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyhez Igénybe vevő a megrendeléssel, jelen Adatvédelmi Szabályzat
elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
1. A megrendelésben rögzített adatokat a Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg az Igénybe vevő nem kéri azok törlését.
2. Igénybe vevő az adatok törlését, módosítását bármikor kérheti az info@vmkalocsaihimzes.hu e-mail címen, megtilthatja azok
további kezelését.
3. A webáruház hírlevelet küld, hírlevélküldés céljából adatokat kezel. Azon személyek adatait, akik külön szándékukat jelzik
hírlevél igénylésére.
4. A webáruház fenntartója és üzemeltetője, Varga Mónika számára kiemelt fontosságú cél a webáruház látogatói által
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Adatvédelmi
Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés olyan adatokra, információkra vonatkozik, mint például a látogató neve, email címe, vagy levelezési címe, amelyek az adott személy azonosítására használhatók. Nem minősülnek személyes adatnak
azok az anonim információk, amelyek a természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve amelyek a személy
beazonosítására nem alkalmasak.
Általános alapelvként rögzítjük, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges
tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
Az alábbiakban részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk a látogatóktól személyes adatokat.
1. A webáruház látogatása nem kötött külön regisztrációhoz, amely lehetővé teszi, hogy a Látogató azonossága feltárása nélkül
látogassa a weboldalt.
2. A webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele a külön regisztráció. Amikor a Látogató nálunk regisztráltatja magát, bizonyos
mezőket ki kell töltenie (némelyik kötelező, némelyik nem), valamint választania kell egy jelszót.
3. A webáruház látogatójaként lehetőség van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését.
A webáruház Üzemeltetője az adatokat csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel
bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettséget.

