Általános szerzõdési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen
olvassa el Általános Szerzõdési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezõ érvényûnek tekinti magára
nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
késõbbiekben nem kereshetõ vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webshop mûködésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések
esetén a megadott elérhetõségeinken rendelkezésére állunk!

Üzemeltetõi adatok:
Cégnév: Zöld Mérleg Kft
Székhely: 2400 Dunaújváros, Hajnal u. 13. 3/1.
Adószám: 23126459-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-019790
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Szerzõdés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetõség: zoldmerleg@gmail.com
Telefonos elérhetõség: 06-70-6160568
Kapcsolattartó: Biró Norbert
Bankszámlaszám: 10918001-00000082-09330009

Szállítás, fizetés

Honlapon szereplõ árak bruttó árak.

A megrendelt termékek házhozszállítása történhet:

1. Postai úton

Ajánlott levélként (SZABVÁNYOS LEVÉLSZEKRÉNYBE KÉZBESÍTHETÕ: 2,4 x 22,92 x 32,4 CM
MÉRETIG!) 2 kg-ig elõre utalással:
500 g-ig
990 Ft
750 g-ig 1390 Ft
2000 g-ig 1890 Ft

2 kg felett VAGY SZABVÁNYOS LEVÉLSZEKRÉNYBE NEM KÉZBESÍTHETÕ: 2,4 x 22,92 x 32,4
CM MÉRET FELETT csomagként elõre utalással:
10 000 Ft rendelési értékig 2220 Ft
10 000 Ft felett 2400 Ft

Utánvét esetén:
20 000 Ft rendelési értékig 2590 Ft
20 000 Ft felett 2790 Ft

25 000 Ft feletti rendelés és elõre utalás esetén a postaköltséget cégünk átvállalja!

Csomagautomatára történõ kézbesítés elõre utalás esetén:

2 kg-ig 49 x 30 x 34 cm-ig 990 Ft

2 kg felett 1150 Ft

2. Foxpost csomagautomatába (http://www.foxpost.hu/csomagautomata-kereso/)

20 x 36 x 62 cm csomagméretig 990 Ft

38 x 36 x 62 cm csomagméretig 1290 Ft

60 x 36 x 62 cm csomagméretig 1990 Ft

3. Személyes átvétel is lehetséges Dunaújvárosban.

Szállítási határidõ max. 14 nap, amennyiben ez nem tartható értesítést küldünk!

Fizetés történhet átutalással vagy készpénzzel (utánvét és személyes átvétel esetén).

Egészségpénztár

A mosható pelenkák elszámolhatók egészségpénztári számlára! Kérjük egyeztessen
egészségpénztárával az elszámolás és a számla kiállításának módjáról. (Egészségpénztárankénk
eltérõ adatokat kérnek feltûntetni a számlán.)

Elállási jog gyakorlása
A fogyasztó a vásárlástól a megrendelés átvételét követõ nyolc munkanapon belül indokolás nélkül
elállhat. Az elállási jog gyakorlására a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevõk között kötött
szerzõdésekrõl az irányadó.
Termékgarancia
Cégünk az általa eladott termékekre a gyártó által vállalt garanciát vállalja. Az ettõl eltérõ
szavatossági és garanciális idõ az adott árucikken van feltüntetve, ill. a mellékelt garanciális
okmányokon szerepel.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük.
Amennyiben erre bármely okból nincs lehetõség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk
cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A hibás
termék visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli, az új termék eljuttatásának költségét pedig
cégünk állja.
Az eladó további szavatossági és jótállási felelõsségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.)sz.
Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Rendelési információk

A rendeléshez regisztráció szükséges.

A regisztrációs lap kitöltése után a megadott e-mail címre küldünk egy linket, melyre kattintva
aktiválható a regisztráció. Ezután már be lehet lépni a felhasználónév és a jelszó megadásával.

Bal oldalon található kategóriákon belül találhatóak a termékek, melyeknél megtekinthetõ a termék
leírása, ára stb. A megfelelõ méret, szín és darabszám kiválasztása után a kosár ikonra kattintva
lehet a Kosárba tenni a termékeket. A Kosár tartalma a jobb oldalon nyomon követhetõ.

A Kasszához feliratra kattintva kiválasztható a szállítási mód, szállítási cím. Ezek után van
lehetõség a megrendelés véglegesítésére.

Amennyiben rendelkezik BabaMamaTudakozó Klub Kártyával, kérjük tüntesse fel a megrendelés
véglegesítése elõtt a megjegyzés rovatban Klub Kártyája számát. Ez esetben tudunk Önnek
biztosítani 5 % kedvezményt!

Megrendelését nyomon követheti a Rendelések menüpont alatt.

Rendelésérõl e-mailben értesítjük.

Rendelését leadhatja e-mailben is: zoldmerleg@gmail.com.

A megrendelés visszaigazolása után e-mailben tájékoztatjuk a várható szállítási idõrõl, a
postaköltségrõl és az esetleges személyes átvételrõl.

Igény szerint egyedi pelenkacsomagokat is összeállítunk, melyben kombinálhatóak a különbözõ
márkák és pelenka típusok is! Kérjük e-mailben írja meg kívánságát és küldünk egy árajánlatot!

Amennyiben rendelésével kapcsolatosan bármi kérdése van, kérem forduljon hozzánk bizalommal!

