
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az alábbi vállalaté: X-Trader.cz, s.r.o.

székhelye: Na Nábřeží 1459/8a, 73601 Havířov - Město
azonosítószám: 278 55 660

cégjegyzékbe bejegyezve Ostrava Járásbíróság által,
rész: C, betétszám: 31830amelynek tárgya az Eladó internetes kereskedelmi honlapján feltüntetett termék

adásvétele

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Ezen Felhasználási feltételek (a továbbiakban csak "felhasználási feltételek") szabályozzák a szerződő
felek jogait és kötelezettségeit, amelyek létrejöttek az adásvételi szerződésmegkötés során az X-Trader.cz,
s.r.o,,  székhelye   Na  Nábřeží  1459/8a,  73601  Havířov  -  Město  ,  statisztikai  számjel:  278  55  660,
Cégjegyzékbe bejegyezve az Ostrava Járásbíróság által,  Rész: C, Betétszám: 31830 alatt, melyek a TK
89/2012 számú 1 törvény § 1751 bekezdése s a polgári  törvénykönyvvel (a továbbiakban csak "polgári
törvénykönyv") összhangban, az eladó fél (továbbiakban "Eladó") és a Vevő között,  amelynek tárgya az
Eladó internetes kereskedelmi honlapján feltüntetett termék adásvétele. 

1.2. A felhasználói feltételek nem vonatkoznak azokra az esetkre, ha az eladótól vásárolni kívánó fél jogi
személy vagy vállalkozói tevékenységén vagy önálló független szakmáján belül ad le megrendelést.

1.3.  A felhasználói  feltételektől  eltérő  rendelkezéseket  egyzehet  ki  az  adásvételi  szerződés  megkötése
során. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései előnyt élveznek az általános szerződésben foglaltakkal
szemben.

1.4. Az eltérő rendelkezések szerves részét képezik az adásvételi szerződésnek. Az adásvételi szerződés és
az eltérő feltételek magyar nyelven vannak megírva. Az adásvételi szerződést cseh nyelven lehet megkötni.

1.5. A felhasználói feltételeket az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az
előző verzióban meghatározott, még érvényben lévő jogokat és kötelezettségeket.

2. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1.  A weboldalon  elhelyezett  összes  termékbemutató  csak  informatív  jellegű,  s  az  eladó  nem köteles
adásvételi szerződést kötni ezzel az áruval kapcsolatban. A TK § 1732 2 bekezdése nem használandó.

2.2. A webáruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, az egyes termékek árait is beleértve. A
termékek árai  Áfa-val,  s  az összes  hozzá  tartozó költséggel  vannak feltüntetve.  A termékek árai  addig
vannak érvényben, míg a webáruház webes felületén fel vannak tüntetve. Ez a rendelkezés nem korlátozza
az  eladó  számára  a  lehetőséget,  hogy  eltérő,  individuális  feltételeket  tárgyaljon  meg  az  adásvételi
szerződésben.

2.3.  A webfelület  tartalmazza továbbá a termék csomagolásával  és kiszállításával járó költségeket is.  A
termék csomagolásával és kiszállításával járó költségek információi, melyek a webáruház webes felületén
vannak feltüntetve, csak a Magyarországon való kiszállításra érvényesek.

2.4.  A vevő  a  megrendelés  érdekében  kitölti  a  megrendelési  űrlapot  a  webáruház  webes  felületén.  A
megrendelési űrlap az alábbi információkat tartalmazza elsődlegesen:

2.4.1.  a  megrendelt  áru  információit  (a  megrendelt  terméket  a  vevő  a  webáruház  wwebes  felületének
kosarába "teszi"),

2.4.2. az áru vételárának kifizetési módjait, a igényelt csomag kézbesítési módjának adatait, s

2.4.3. az áru kiszállításának költségeinek információit (a továbbiakban együttesen csak "megrendelés").

2.5.  Az  eladó  által  elküldendő  megrendelés  elküldése  előtt  a  vevő  félnek  lehetősége  van  ellenőrizni  s
változtatni a megrendelés adatain, melyeket a vevő fél a megrendelésben megadott, mindezt tekintettel a
megrendelésben  megadott  adatok  hibalehetőségének  fennálása  miatt.  A  megrendelést  a  vevő  fél  a
"Kötelezettséggel  megrendelni"  gombra  kattintva  adja  le  a  megrendelést.  A megrendelésben  megadott
adatokat az eladó fél pontosnak fogja vélni. Az eladó fél a megrendelés fogadása után azonnali hatállyal
elektronikus  levélben  visszaigazolást  küld  arról,  a  vevő  fél  által  a  megrendelésben  vagy  felhasználói
fiókjában megadott elektronikus posta címére (a továbbiakban csak "a vevő fél elektronikus címe").

2.6. Az eladó félnek minden esetben jogában áll a megrendelés tipusától függően (áru mennyisége, a vételár
magassága, a kiszállítás vélt ára) megkérni a vevő felet a megrendelés utólagos megerősítésére (pl. írásban
vagy telefonos úton).



2.7. Az eladó fél és a vevő fél közti  szerződési viszony a megrendelés elfogadásának (akceptálásának)
kézbesítésével lép életbe, mely az eladó fél által elektronikus posta formájában lesz elküldve, méghozzá a
vevő fél elektronikus postájának címére.

2.8. A vevő fél beleegyezik a távolsági kommunikációs eszközök használatához az adásvételi  szerződés
megkötéséhez. A vevő fél által használt távolsági kommunikációs eszközökkel járó költségeket a vevő fél
maga állja (az internethozzáférés költségei, a telefonos beszélgetések költségei), amelyek költségei nem
különböznek a normál költségektől.

3. A TERMÉKEK ÁRA S A FIZETÉSI FELTELEK

3.1. Az áru árát s az annak kiszállításával kapcsolatos költségeket a vevő fél  az eladó félnek az alábbi
módokon térítheti meg:

3.1.1. készpénzzel az eladó fél telephelyén;

3.1.2. készpénzzel utánvétellel a vevő fél által a megrendelésben megadott címen.

3.2. A vételárral egyetemben a vevő fél köteles kifizetni az eladó félnek a csomagolással s a kiszállítással
kapcsolatos költségeket is, az adásvételi szerződésben meghatározott magasságban. Abban az esetben, ha
nincs kimondottan másképp meghatározva, a továbbiakban a vételár része a szállítási költség is.

3.3.  Az  eladó  fél  nem  követel  a  vevő  féltől  előleget  vagy  hasonló  megtérítést.  Ezzel  nem  érintett  a
felhasználói feltételek 3.6. száma, mely az áru előre kifizetésével kapcsolatos.

3.4 A készpénzben való fizetési mód vagy az utánvéttel való fizetési mód esetében a vételár kifizetése az
átvételkor esedékes. Előreutalás esetén a vételár kifizetése az adásvételi  szerződés megkötése után 30
napig lehetséges.

3.5. Előreutalás esetében a vevő fél  köteles az áru vételárát megtéríteni,  s megadni az átutalás egyedi
azonosítóját. Előreutalás esetén a vételár megtérítésének kötelezettsége a vevő fél részéről akkor teljesül,
ha az átutalt összeg megjelenik az eladó fél számláján.

3.6. Az eladó félnek jogában áll abban az esetben, ha a vevő fél részéről nem történik utólagos megerősítés
(2.6. rész), a teljes vételár előreutalásának igénylése még az áru elküldése előtt. A TK § 2119 1 bekezdése
nem használatos.

3.7. A termékek árának az eladó fél általi esetleges kedvezményét a vevő fél nem kombinálhatja.

3.8.  Az üzleti  kapcsolat,  vagy az általánosan érvényes jogi  előírások esetén az eladó fél  az adásvételi
szerződés alapján történő kifizetésekhez adóbizonylatot állít ki - számlát. Az X-Trader.cz, s.r.o. a hozzáadott
érték  adófizetője.  Az  eladó  fél  adóbizonylatot  -  számlát  állít  ki  a  vevő  félnek  az  áru  elküldése  után,  s
elektronikus formában elküldi azt a vevő fél elektronikus címére.

4. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

4.1. A vevő fél a § 1829 1 bekezdésével összhangbaj jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, méghozzá
tizennégy (14) napon belül az áru átvétele után, s abban az esetben, ha az adásvételi szerződés több tipusú
terméket foglal magába, vagy több részletben lett  kiszállítva az,  ez a határidő az áru utolsó darabjának
átvételétől  számítódik.  A  szerződéstől  való  elállást  az  eladó  félnek  az  előző  mondatban  feltüntetett
időintervallumban kell  megkapnia.  A vevő fél  elküldi  a sértetlen árut  a kitöltött  űrlappal az alábbi címre:
Reklamáció Wayfarer, Postafiók 1395, Budapest 1464.

4.2.  A szerződési  feltételek  4.1.-es  részében  feltüntetett  szerződéstől  való  elállás  esetén  az  adásvételi
szerződés az elejétől lemondódik. Az árut az eladó félnek tizennégy (14) napon belül kézbesíteni kell. Avevő
fél szerződéstől való elállásának esetén a vevő fél állja a visszaküldés költségeit, még akkor is, ha a termék
milyenségének köszönhetően nem lehet postai úton visszaküldeni azt.

4.3. A szerződési feltételek 5-ös részében feltüntetett szerződéstől való elállás esetében az eladó fél köteles
a vevő féltől elfogadott pénzösszeget visszajuttatni hozz tizennégy (14)   napon belül a szerződéstől való
elállástól számítva, ugyanolyan módon, ahogyan azt a vevő féltől  elfogadta. Az eladó félnek jogában áll
ugyanakkor más módon is visszajuttatni a pénzösszeget, ha a vevő fél beleegyezik, s az nem jár további
költségekkel a vevő fél részéről. A vevő fél szerződéstől való elállásának esetén az eladó fél nem köteles
visszajuttatni  az  elfogadott  pénzösszeget  az  előtt,  hogy  a  vevő  fél  visszajuttatná  az  árut,  vagy  nem
bizonyítja, hogy visszaküldte azt.

4.4. Az eladó félnek jogában áll a terméken keletkezett sérülés megtérítését beszámítani a vevő fél vételár
visszaigénylésébe.



4.5. Az áru átvételének időpontjáig a vevő félnek jogában áll bármikor elállni a szerződéstől. Ilyen esetben az
eladó fél visszafizeti a vevő félnek a vételárat fölösleges halogatás nélkül, mégpedig átutalással a vevő fél
által megadott bankszámlára.

4.6.  Abban az esetben, ha az áruhoz ajándék is  járt,  az eladó fél  s  avevő fél  közt  kötött  ajándékozási
szerződés felbonthatósági részt is tartalmaz, mely szerint, ha a vevő fél eláll a szerződéstől, az ajándékozási
szerződés  érvényét  veszti,  s  ebben  az  esetben  a  vevő  fél  köteles  az  áruval  együtt  az  ajándékot  is
visszaküldeni az eladó félnek.

4.7. Ha a megrendelés összege meghaladja a 25.000 Ft -ot, akkor a vásárló nem fizet szállítási költséget,
tehát  a házhoz szállítás ingyenes.  Ha azonban a vásárló visszaszeretne küldeni  valamilyen terméket  a
megrendeléséből az üzleti feltételek 4.1 bekezdése alapján, és ennek köszönhetően a megtartott termékek
összege már nem haladja meg a 25.000 Ft -ot, akkor nincsenek teljesítve az ingyenes kiszállítás feltételei és
a  visszaküldött  termék  ára  nem lesz  teljes  mértékben  visszautalva,  hanem  le  lesz  vonva  a  legkisseb
lehetség postaköltség.

Példa: A vásárló megrendelése tartalmaz egy nadrágot, egy pulóvert és két pólót. A megrendelés összege
29 460 Ft  és a kiszállítás ingyenes.  Sajnos azonban a nadrág mérete  nem megfelelő,  ezért  a  vásárló
visszaküldi a törvényen belüli  meghatározott 14 napon belül (elállás a vásárlástól az üzleti  feltételek 4.1
bekezdése alapján), de a megtartott  termékek összege nem haladja meg a 25.000 Ft -ot.  A nadrág ára
10720 Ft, de visszautalásra csak 9 220 Ft kerül, mert a 1 500 Ft -os postaköltség levonásra került.

5. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A vevő fél a teljes vételár kifizetése után szerzi meg az áru tulajdonjogát.

5.2.  A fogyasztók panaszainak bíróságon kíüli  elintézését  az eladó fél  az info@wayfarer.hu elektronikus
címen keresztül biztosítja. A panasz rendezéséről  szóló tájékoztatás az eladó fél a vevő fél  elektronikus
címére küldi el.

5.3.  Az  eladó  jogosult  a  kereskedői  jogosultsága  alapján  árut  forgalmazni.  A kereskedelmi  ellenőrzést
hatáskörén  belül  az  illetékes  kereskedelmi  hivatal  végzi.  A személyes  adatok  védelmét  a  Személyes
adatokat védő hivatal felügyeli. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet a megadott tartományon belül többek között
felügyeli a TK 634/1992 sz. fogsztóvédelmi törvény betartását is, a későbbi szabályok alapján.

5.5. A vásárló ezzel magára vállalja a körülmények változásának veszélyét, a Ptk. § 1765 2. bekezdésének
értelmében.

5.6.  Az adásvételi szerződésből származó fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi
Felügyelet hatásköre, melynek székhelye Štěpánská 567/15 , 120 00 Praha 2, ID 000 20 869 , Internet cím :
http://www.coi.cz .

6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

6.1. A vásárló fél, ki fizikai személy, adatainak védelme a TK 101/2000 sz. , a személyes adatok védelméről
szóló törvény által biztosított, a későbbi szabályok értelmében.

6.2.  A vásárló  fél  beleegyezését  adja  ezen  személyes  adatainak  feldolgozásával:  név  és  vezetéknév,
lakóhelye  címe,  azonosító  száma,  adóazonosító  szám,  e-mail  cím  és  telefonszám  (a  továbbiakban
együttesen : a " személyes adatok" ).

6.3. A vevő fél beleegyezeik személyes adatainak az eladó féláltali feldolgozásába, mégpedig az adásvételi
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek relaizálásának s a felhasználói fiók igazgatásának céljából. Ha
a vevő nem választ más lehetőséget, hozzájárul az információk és üzleti ajánlatok küldésének céljából is
személyes adatainak feldolgozásához az eladó fél által.  A vevő fél személyes adatainak feldolgozásával
annak  teljes  terjedelmében  beleegyeznie  ezen  rész  alapján  nem  követelmény,  mely  önmagában
lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés létrejöttét.

6.4. Vevő fél tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (regisztrációnál, a felhasználói fiókjában, az
üzlet  webfelületén  leadott  megrendelés  során)  a  valóságnak  megfelelően  megadni,  és  indokolatlan
késedelem nélkül értesíteni az eladó felet személyes adatainak változásáról.

6.5. A vevő fél személyes adatainak feldolgozásával az eladó fél harmadik személyt bízhat meg. Az árut
szállító személyeken kívül  az eladó fél  nem harmadik személyeknek nem adja ki  a vevő fél  személyes
adatait a vevő fél engedélye nélkül, leszámítva a Heureka.hu portálját. A vevő fél beleegyezését adja, hogy a
megrendelést követően 14 npon belül a Heureka.hu kérdőívet küldjön. Így nyilvánosan értékelheti a vásárlás
minőségét és megoszthatja tapasztalatait másokkal.



6.6.  A  személyes  adatok  határozatlan  ideig  lesznek  kezelve.  A  személyes  adatok  feldolgozása
elektronikusan automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

6.7. A vevő fél igazolja, hogy a személyes adatok pontosak s tájékoztatták arról, hogy önként adja meg
személyes adatait.

6.8. Abban az esetben, ha a vevő fél úgy gondolta, hogy az eladó vagy a feldolgozó személy (5.6. pont ) oly
módon dolgozza fel  személyes adatait,  amely nincs összhangban a magánélet  és a  személyes adatok
védelmének törvényével vagy törvénytelen, különösen, ha a személyes adatok nem pontosak a feldolgozás
céljából, a következőket teheti:

6.8.1. követelheti az eladó fél vagy az adatok feldolgozójának magyarázatát,

6.8.2. követelheti, hogy az eladó fél vagy az adatok feldolgozója távolítsa el az így keletkezett állapotot.

6.9.  Ha  a  vevő  fél  információt  kér  személyes  adatainak  feldolgozásáról,  az  eladó  fél  köteles  ezt  az
információt megadni neki. Az eladó félnek joga van az előző mondatban elhangzott információk megadásáért
megfelelő kártérítést követelni, mley nem haladja meg a szükséges információk kiadásának elkerülhetetlen
költségeit.

7. REKLAMÁCIÓ

7.1.  A hibás  teljesítésre  vonatkozóan  a  szerződési  felek  jogait  és  kötelezettségeit  az  erre  vonatkozó
jogyzabályok szabályozzák (különösen a TK § 1914-1925 § 2099-2117 és § 2161-2174  rendelkezései) s a
TK 634/1992 sz. törvény, a további módosítások értelmében.

7.2. A reklamáció rendezésének módja:

7.2.1. A hibás árut a kitöltött reklamációs űrlappal együtt küldje el a megadott reklamációs címre, mely az
Wayfarer.hu Kft Budapest 1464, Postafiók 1395. A vevő fél a visszaküldésnél keletkezett postai költségek
visszatérítésére  jogosult  abban  az  esetben,  ha  a  kézbesített  áru  sérült,  vagy  bármilyen  módon  eltér  a
megrendelt terméktől.

7.2.2. A gyorsabb kárrendezési eljárás érdekében ajánljuk a GLS futárcég csere küldemény szolgáltatását.
Kérjük, forduljon hozzánk a következő telefonszámon: +36 306 555 747 vagy e- mail-ben az alábbi e-mail
címen,  reklamacio@wayfarer.hu,  s  új  árut  küldünk  legkésőbb  a  legközelebbi  munkanapon.  Az  új  áru
leszállításakor  átadja a GLS futárjának a nem megfelelő árut (megfelelően csomagolt és lezárt borítékban,
vagy  dobozban).  A csere  csomagnak  tartalmaznia  kell  a  kitöltött  reklamációs  űrlapot.  A borítékra  vagy
dobozra írja rá, "Csere csomag".

7.3. A garanciális időszak valamennyi termékünkre 24 hónap az áru átvételétől számítva.

7.4. A garancia nem vonatkozik a következőkre:

7.4.1. mechanikai sérülés, mely az áru átvétele után keletkezett,

7.4.2. az áru nem a használati útmutató szerinti használatából származó hibák, vagy a normál használattal
összeütközésben álló hibák, 

7.4.3. az áru használatából keletkező elhasználódás, vagy

7.4.4. természeti elemek okozta hibák.

7.5. Az eladó fél felelős a vevő féllel szemben, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó fél köteles
biztosítani a vevő fél számára, hogy amikor a vevő fél átvette az árut:

7.5.1. az áru tulajdonságokkal rendelkezik, amilyenekben a felek megállapodtak, s ha nem kötődött erről
megállapodás,  oly  tulajdonságokal  rendelkezik,  amilyeneket  az  eladó  fél  vagy  a  gyártó  leírásában
szerepelnek, vagy amelyeket a vásárló fél elvár az áru jellege s az általuk készített reklámok alapján,

7.5.2. az áru megfelel a célnak, melyet az eladó fél annak használatára megadott, vagy melyhez az azonos
tipusú áru általában használatos,

7.5.3. az áru minőségileg vagy kivitelezésileg megfelel a feltüntetett  mintának vagy sablonnak abban az
esetben, ha a minőség vagy a kivitelezés a megállapodásban meghatározott minta vagy modell szerepel,

7.5.4. az áru a megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú és

7.5.5. az áru megfelel a törvény előírásainak.

7.6.   A szerződési  feltételek  7.5.  cikkelyében  található  rendelkezések  nem alkalmazandók  a  valamilyen
meghibásodás  miatt  leárazott  árura,  a  termék  elhasználódására,  mely  használatának  következménye,



használt áru esetén, mely meghibásodása megfele az igénybevétel mértékének vagy elhasználódásának,
mellyel a termék a vevő fél általi átvételkor is rendelkezett, s az áru jellegéből ered.

7.7. Abban az esetben, ha a hiba az átvételtől számítva hat hónapon belül nyilvánul meg, azt feltételezzük,
az áru már átvételkor hibás volt.

7.8.  A reklamáció  érvényesítésének  pillanatának  az  az  időpont  számít,  amikor  az  eladó  fél  átveszi  a
reklamált árut.

7.9. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó fél a hibákért való felelősségével kapcsolatban az eladó
fél reklamációs eljárása módosíthatja.

7.10. A Polgári Törvénykönyv § 1820 bekezdésének 1) pont j) bet. értelmében az eladó fél közli, hogy peren
kívüli panasszal a vevő fél a felügyeleti szervezet, mely a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, felé fordulhat. A
Cseh Kereskedelmi Felügyelet a vevő fél peren kívüli  panaszát intézi,  az ide vonatkozó jogszabályokkal
összhangban.

8. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA

8.1. Abban az esetben, ha az eladó fél az adásvételi  szerződés alapján köteles az árut a vevő fél által
megjelölt helyre szállítani, a vevő fél köteles az árut kiszállításakor átvenni.

8.2.Abban  az  esetben,  ha  a  vevő  fél  hibájából  az  árut  ismételten  vagy  más  módon,  mint  ahogyan  a
megrendelésben meg volt határozva, kell kiszállítani, a vevő fél köteles kifizetni a az ismételt kiszállításhoz
kapsolódó költségeket, ill. a más szállítási módból kifolyó költségeket.

8.3.  Az  áru  átvételekor  a  futártól  a  vevő  fél  köteles  leellenőrizni  a  csomag  épségét,  s  bármilyen  hiba
észrevétele esetén ezt azonnal közölni a futárral. Abban az esetben, ha a csomag megsértése igazolást
nyer, a vevő fél nem köteles a csomagot átvenni a futártól.

8.4. A fuvarozóink:

8.4.1. Magyar Posta : a szállítmányokat "ajánlottan" küldjük (a küldéstől számítva 24 órán belül)

8.4.2. Futár szolgálat: a küldéstől számítva a standard szállítási idő 24 órán belül.

8.5.  Szállítási  és  kezelési  költségek:  A szállítási  és  kezelési  költség  minden  csomaghoz  kizárólag  egy
alkalommal  van  számlázva,  mely  ugyanarra  a  szállítási  címre  van  kiszállítva.  A postaköltség  jelenlegi
árjegyzékét lásd weboldalunkon.

8.6.  Szállítási  határidő:  Általában  betartjuk  a  24-48  órás  szállítási  időt  a  megrendelés  beérkezésétől
számítva (kivéve a nem munkanapokat).

8.7. Személyes átvétel: Az árut nem veheti át előzetes megerősítés nélkül, melyet e-mail-ben küldünk el
Önnek, miután megrendelése előkészül az átvétere az átvételi ponton (általában egy munkanapon belül). Ez
után átveheti  a megrendelt  árut.  A személyes átvételnél a megvásárolt  áruért  készpénzzel kell  fizetni,  a
kiszámlázott szállítási és kezelési költég 0,- Ft.

9. FELHASZNÁLÓI FIÓK

9.1.   A honlapon  történő  vevő  fél  általi  regisztrációt  követően  a  vevő  fél  hozzáférhet  saját  felhasználói
felületéhez.  A vevő  fél  felhasználói  felületén  keresztül  adhatja  le  megrendeléseit  (a  továbbiakban:"user
account"). Abban az esetben, ha a webes felület lehetővé teszi, a vevő fél regisztráció nélkül is adhat le
megrendelést, egyenesen a webes felületen.

9.2. A weboldalon való regisztráció esetén és áru rendelésnél a vevő fél köteles helyes s igaz információkat
megadni. A felhasználói fiókban megadott adatok változása esetén a vevő fél köteles azokat aktualizálni. A
vevő fél által a felhasználói fiókban s megrendelés leadásakor megadott adatokat az eladó fél helyesnek
tekinti.

9.3. A felhasználói fiók hozzáférése felhasználói névvel s jelszóval védett. A vevő felet titoktartás kötelezi a
fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkra vonatkozva.

9.4. Az eladó fél törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő fél a felhasználói fiókot több mint
két  éve  nem  használja,  vagy  ha  a  vevő  fél  megszegi  az  adásvételi  szerződésben  meghatározott
kötelezettségeit (beleértve a felhasználói feltételeket).



9.5. A vevő fél tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem érhető el állandóan, különös tekintettel a vevő
fél hardver és a szoftver felszerelésének, ill.  harmadik fél hardver és szoftver felszerelésének szükséges
karbantartására való tekintettel.

9.6. A vevő félnek nem áll jogában felhasználói fiókjához hozzáférést biztosítani harmadik félnek.

10. ÜZLETI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK MENTÉSE

10.1. A vevő fél beleegyezik a termékkel kapcsolatos információk küldésével az eladó fél szolgáltatásai vagy
vállalata által a vevő fél elektronikus címére, s ugyanakkor egyetért üzleti információk küldésével az eladó fél
által a vevő fél elektronikus címére.

10.2. A vevő fél egyetért az ún. sütik mentésével számítógépére. Abban az esetben, ha a weboldalról való
megrendelés realizálása lehetséges anélkül, hogy ún. sütik legyenek elmentve számítógépén, a vevő fél a
beleegyezést használatukba bármikor visszavonhatja.

11. KÜLDÉSÜK

11.1. A vevő fél által a felhasználói fiókjában vagy aendelésben megadott elektronikus posta címére lehet
elküldve.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Abban az esetben, ha a megkötött adásvételi szerződés nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a
felek megegyeznek abban, hogy a kapcsolat a cseh jogrendszer alapján van irányítva. Ezzel nincsenek
érintve a felhasználó jogai, melyek az általánosan elfogadott jogi előírásokból erednek.

12.2.  Az eladó fél  elérhetőségei:  szállítási  cím: Wayfarer.hu, Budapest 1464, Postafiók 1395,  elektronikus
posta címe: info@wayfarer.hu, telefonszám: +36 16 777 643.

12.3. A felhsználói  feltételek  valamelyik  rendelkezése  érvénytelenségének,  vagy  érvény  vesztettségének
esetén  az  érvénytelen  rendelkezések helyére  az  a  rendelkezés  lép,  mely  értelme a legközelebb áll  az
érvénytelen  rendelkezéséhez.  Egy  rendelkezés  érvénytelenségével  vagy  hatálytalanságával  a  többi
rendelhezés érvényessége nem érintett.

Havířov-ban 2016.1.1.


