Általános szerződési feltételek
Üdvözöljük a Trezor Guru Trade Kft. által üzemeltetett SzefShop.hu webáruházban! Ezen általános szerződési feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a SzefShop.hu webáruházban elérhető szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételének
feltételeit. A webáruház használatával Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.A Szolgáltató adatai
Cégnév: Trezor Guru Trade Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-301140
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26086730-2-42
Áfatartalom 27%
RAKTÁR: Biatorbágy 2051 Verebély László utca H2/203 kamionbeálló
Ügyvezető/ kapcsolattartó elérhetősége: Magdó Levente ügyvezető
A cég kézbesítési címe: iroda@szefshop.hu
Telefon/ fax: 06 1 999 6195
Mobil: 06 70 293 5100
Bankszámlaszám: HU05 1171 4044 2143 5490 0000 0000
WEB tárhely-szolgáltató: UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/ 15., cégjegyzékszám: 08-09-015594, adószám:
14114113-2-08 e-mail: unas@unas.hu)

2. Felhasználási feltételek
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szefshop.hu honlapot saját felelőssége és kockázatára használhatja. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a honlap használatával felmerülő vagyoni és nemvagyoni károkért, ide nem értve
a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan, illetve a bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. Felhasználó jelen honlap (webáruház) használata során az általa elkövetett
jogsértésekért felelősséggel tartozik, Szolgáltató minden felelősséget kizár e körben. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét az
internet működéséből és az alkalmazott szoftverek működéséből eredő hibákért. Szolgáltató a szefshop.hu internetes webáruházban
szabadon megváltoztathat bármilyen árat, illetve határidőt, kivételt képeznek ez alól a már leadott rendelések. A változások a
webáruházban történő megjelenésüktől számítva hatályosak. Szolgáltató jogosult továbbá bármikor megváltoztatni a felhasználási és
vásárlási feltételeket, beleértve a honlapon fellelhető valamennyi dokumentumot, tájékoztatót is.

3. Szerzői jogok
Jelen honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, annak kereskedelmi célú másolása, terjesztése módosítása törvénybe
ütközik.

4. Vásárlás a webáruházban
Regisztráció: Ahhoz, hogy vásárolni tudjon a webáruházban, regisztráció szükséges. Kérjük, adja meg a regisztrációs panelen e-mail
címét, egy jelszót, nevét, számlázási címét (ha eltérő címre kéri a kézbesítést, kézbesítési címet is) és telefonos elérhetőségét.
A regisztráció során hírlevelünkre is feliratkozhat, hogy mindig értesüljön az aktuális újdonságokról.
A sikeres regisztrációról visszaigazoló e-mailt küldünk. Sikeres regisztrációt követően már Facebook profillal vagy Google fiók
segítségével belépve is vásárolhat. Amennyiben a regisztrációval kapcsoltban további kérdése van, forduljon ügyfélszolgáltunkhoz:
Magdó Levente, tel.: 06-1-999-6195., e-mail cím: iroda@szefshop.hu
Az oldal tetején a középen elhelyezkedő menüsorból választhat termékkategóriát (Páncélszekrény, Hamutartó, Széf,
Fegyverszekrény, Postaláda, Kulcstartó, Pénzkazetta), a kategóriákon belül pedig a legördülő menüsorból választhat. Az Ön által
megvásárolni kívánt terméket/ termékeket helyezze a kosárba a „Kosárba tesz” gombra kattintva. Az oldal jobb felső sarkában
található kosár ikonra kattintva tudja ellenőrizni, módosítani a kosár tartalmát. A megrendelés gombra kattintva Ön tudomásul veszi,
hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
A megrendeléssel a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (amennyiben Felhasználó fogyasztónak
minősül), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Szállítás és fizetés
A webáruházban leadott rendelést e-mailben visszaigazoljuk, és e visszaigazolában szereplő idő alatt kiszállítjuk. Ez lehet, 1-2
munkanapon vagy 6-7 munkanapon belü. Az előreutalásos rendelések esetén a termékek lefoglalódnak rendszerünkben, maximum 8
napig vagy az átutalás napjáig, amikor kiszállíttatjuk a megrendelt terméket/termékeket. Amennyiben az Ön által megrendelt termék
nincsen raktáron, úgy ez az időtartam meghosszabbodhat, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy vásárlóink részére
ilyen esetben a legrövidebb időn belül eljuttassuk a megrendelt terméket/termékeket. Társaságunk megbízásából a
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-111755
adószám: 12369410-2-44), valamint a
Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30. cégjegyzékszám: 13-09173114 adószám: 10966925-2-44) szállítja ki a megrendelt termékeket a megrendelő részére. A raklapos kiszállítás esetén (35 kg
felett) a szállítás az utcaszíntig történik. Nincs benne az emeletre való kiszállítás vagy a termék telepítése. Erre külön árajánlatot
tudunk majd készíteni.
Amennyiben a szállítás idejében Ön nem tartózkodna a megadott címen, úgy a szállító (Futár) üzenetet hagy a csomag
megérkezéséről, a kézbesítésé megkísérléséről és a szállító elérhetőségéről. A szállítótól kérhető a csomag ismételt kiszállítása, ez
esetben a szállítási díj újra számlázásra kerül, illetve ingyenes szállítás esetén kiszámlázásra kerül. Amennyiben második alkalommal
sem veszik át a csomagot, úgy a szállító visszaszállítja részünkre.
Amennyiben a szállítótól megkapott csomagon külső sérülés jelei mutatkoznak, kérjük, hogy a szállító (Futár)

jelenlétében vegyenek fel erről jegyzőkönyvet, mert ennek hiányában nem áll módunkban reklamációt elfogadni.
Szállítási költségek (Futárral):
Termék össztömege Szállítási költség
0-15 kg 1500 Ft
15-50 kg 3800 Ft
50-100 kg 7080 Ft
100-150kg 10 500 Ft
150-200 kg 16 070 Ft
200 kg felett Ingyenes!
Fizetési módként előre utalást vagy utánvétel esetén készpénzzel történő fizetést választhat.
Előre utalás esetén a megrendelés emailben szereplő adatok alapján lehet átutalni az összeget. Kérés esetén a Szolgáltató
díjbekérőt is küld, amely tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat. A termékek az Ön számára lefoglalódnak
rendszerünkben, maximum 8 napig vagy az átutalás napjáig.
Utánvétel esetén számla ellenében a szállítónak (Futárnak) készpénzben fizetendő.

6. Az elállási jog
Jelen pont rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben Felhasználó fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a
Felhasználó, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy a termék(ek) átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül
jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék(ek) átvételének napja
között eltelt időben is gyakorolhatja az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása: a Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon
vagy elektronikus levélben) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF. 1. pontjában található (RAKTÁR: Biatorbágy 2051 Verebély
László utca H2/203 kamionbeálló) elérhetőségek igénybevételével. A Szolgáltató visszaigazolja a Fogyasztónak az elállási
nyilatkozat megérkezését.
Az elállás akkor jogszerű, amennyiben a jelen pontban foglalt rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, ennek bizonyítása
Fogyasztót terheli.
Az írásban gyakorolt elállási jog akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári
napon belül elküldte a Szolgáltatónak, akár a 14. napon elküldött e-mail is határidőben érvényesítettnek minősül.
A postai úton megküldött levélben történő elállás esetén a postára adás dátuma irányadó abból a szempontból, hogy az elállási jog
határidőben érvényesítettnek minősül-e, ezért a Fogyasztó ajánlott levélként postázza elállási nyilatkozatát a postázás dátumának
bizonyíthatósága érdekében.
Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket indokolatlan késelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől
számított 14 napon belül, saját költségén a Szolgáltató 1. pontban megjelölt címére (RAKTÁR: Biatorbágy 2051 Verebély László utca
H2/203 kamionbeálló) postai úton visszaküldeni. A terméket értékesithető állapotában kell visszaküldenie, beleértve az eredeti
csomagolását, fizikai és mechankai éppségét. Ellen esetben a Szolgáltató csak a futárszolgálat(szállitó) által aláirt
jegyzőkönyv alapján téríti vissza a visszajáró összeget.
A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén
kívül az elállással kapcsolatosan Fogyasztót semmilyen egyéb költség nem terheli, ha a termék értékesitő állapotában érkezett vissza
a szolgáltatóhoz.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14
napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költségeket is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által
felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.
A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A
Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta értékesithető
állapotában, vagy kétségét kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A Fogyasztó kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha termék(ek)et
nem rendeltetésszerűen használta vagy nem küldte vissza eladható-értékesithető állapotban.

7. Szavatosság
Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt támaszthat a Szolgáltatóval szemben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján.
Fogyasztói szerződés esetén (amennyiben a Vásárló a 6. pont szerinti Fogyasztónak minősül), a Fogyasztó a termék(ek) átvételének
időpontját követő 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti igényeit azon termékhibák miatt, amelyek a termék(ek)
átadásának időpontjában már léteztek. E határidőn túl a Fogyasztó kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.
Fogyasztónak nem minősülő felhasználó esetén ez a határidő 1 (egy) év.
Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha ezek teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a Vásárló a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja. A Vásárló végső esetben a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, vagy ezeknek megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az
áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak

minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Vásárló
közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, a termék(ek) átvételét követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni
kell, hogy a hiba már az átadás-átvételkor fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével
összeegyeztethetetlen. Ebben az esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosságból eredő kötelezettségei alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használatból ered. A teljesítés időpontját követő 6 (hat) hónap elteltével történő
igényérvényesítés esetén már a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már az átadás-átvétel időpontjában fennállt.
Termékszavatosság
Fogyasztónak minősülő Vásárlónak eladott termékek hibája esetén a Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék
gyártójával szemben. Termékszavatossági igényként a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibásnak minősül,
ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a vásárlónak kell bizonyítania.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, e
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha az alábbiak közül bármelyiket bizonyítja:
1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8. Jótállás
A jótállásra vonatkozó szabályokat az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm.
rendelet tartalmazza részletesen, ez a szabály akkor alkalmazandó, ha a Vásárló fogyasztónak minősül. Ebben az esetben szolgáltató
mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási idő 1 év a termék(ek)
Vásárlónak történő átadásától számítva. Ezen jogszabályban meghatározott kötelező jótálláson felül Szolgáltató egyéb jótállási
kötelezettség vállalását kizárja.
A szavatossági és jótállási igények érvényesítése, valamint a panaszügyintézés Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1. pontjában
meghatározott elérhetőségein lehetséges.

9. Jogérvényesítés
Ön jogosult panaszt tenni a Szolgáltatónál szóban vagy írásban. A panasz és az arra adott válasz írásban rögzítésre kerül. Szolgáltató
a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén annak
indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló az alábbi békéltető testület eljárást kezdeményezheti:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás kezdeményezhető az esetleges jogviták orvoslására.

10. SzéfShop.hu kapcsolatszemély adatok
Ügyvezető/ kapcsolattartó elérhetősége: Magdó Levente ügyvezető
A cég kézbesítési címe: trezorgurutradekft@gmail.com
Telefon/ fax: 06 1 999 6195
Mobil telefonszám: 06 70 293 5100

11. Érvényesség
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg
lép hatályba.

