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1. Általános szerződési feltételek
Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti Magára nézve.
Jelen ÁSZF tartalmazza a www.fashionbox.hu (továbbiakban honlap) igénybevevő (továbbiakban Felhasználó) által igényelhető
szolgáltatásainak feltételeit
A Vevő a honlap használatával tudomásul veszi, és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.fashionbox.hu oldalon leadott megrendelés következményeként a megrendelt termékre
vonatkozóan közötte és az eladó között adás-vételi és szállítmányozási szerződés jön létre.
Az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés elektronikus szerződés. Az elektronikus szerződésben használt nyelv a magyar.
A termékoldalon található termék leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak minden információt az adott
termékről. A fényképen látható termékek színében minimális eltérés lehet a fénykép műteremben való keletkezése okán. Erre
vonatkozóan nincsen feltüntetve külön figyelmeztetés termékenként.

2. Eladó Adatai
Név: Guj Anita Egyéni Vállalkozó
Levelezési cím: fashionbox.hu 2045 Törökbálint, Kápolna u. 43.
Adószám: 67003598-2-33
Közösségi Adószám: HU67003598
Nyilvántartási szám: 42216297
E-mail cím: info@fashionbox.hu

3. A honlapon folytatott tevékenység
Női ruházat, cipő, ékszer, táska, divat kiegészítő, kozmetikum online kereskedelme

4. A Honlapon történő vásárlás, megrendelés menete
Webáruházunkban kizárólag regisztrált vásárlóknak van lehetősége vásárlásra.
Az oldalra történő regisztráció ingyenes és önkéntes.
Adatait megőrízzük, azt harmadik fél számára nem adjuk ki. Ezalól kivételt képez a szállítócég. A megrendelés leadásával a Vevő
hozzájárul adatainak (név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) a szállítócég részére történő kiadásához.
A www.fashionbox.hu fenntartja magának a jogot, hogy a jogszerűtlen felhasználói fiókokat inaktiválja, vagy törölje.
Kizárólag a honlapunkon keresztül leadott rendeléseket tudjuk elfogadni. Telefonon, e-mailben, levélben történő megrendeléseket
nem áll módunkban elfogadni. A leadott megrendelések teljesítése kizárólag e-mail útján történő megerősítést követően történik.
Ehhez honlapunk automatikusan küld egy megerősítő e-mailt, és az abban található linkre kattintva erősítheti meg megrendelését.
Webáruházunk fenntartja magának azt a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendeléseket visszautasítsa részben vagy akár
egészben. Részben történő teljesítésre a megrendelővel történő egyeztetés után kerül sor. Ha a teljesítés bármely okból meghiúsul,
akkor a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
A www.fashionbox.hu fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos rendeléseket, csak a megrendelési összeg teljes vagy részleges
banki előreutalása után teljesítse!
Több akció vagy kedvezmény nem vonható egybe.
Az aktuális akciók a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek!
A www.fashionbox.hu fenntartja magának a jogot, hogy az akciók feltételeit bármikor megváltoztathassa.
A terméke(ke)t várhatóan 1-2 munkanap szállítási idővel tudjuk kézbesíteni, ezt a termékeknél is feltüntetjük. A megadott szállítási
határidőket nem tudjuk maradéktalanul garantálni, de törekszünk azok betartására. A megadott szállítási határidők a megrendelés
megerősítésétől számítva érvényesek. Amennyiben nem erősíti meg, illetve nem tudjuk felvenni a kapcsolatot a vevővel, akkor a
feltüntetett szállítási idő elhúzódhat.
A kiszállítás 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fent említett időpontban át tudja azt
venni. (A szállítási ár egy alkalomra vonatkozik.) A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni és
hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni
KÁRTÉRÍTÉS
Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben ennek ellenére
nem kerül átvételre csomagja, megtagadja, vagy nem biztosítja az átvételt, úgy köteles a rendelése során felmerülő
oda-vissza szállítási költségekkel keletkezett károkat megtéríteni az áruház részére!
Valamint a későbbiekben nem áll módunkban részére UTÁNVÉTES rendelést teljesíteni, kizárólag az előzetesen
rendezett szállítás és annak járulékos díjai, és aktuális rendelés értékének kiegyenlítése után adjuk fel csomagját!
Ennek értelmében:
Amennyiben nem veszi át rendelését, a szállítási, fizetési és visszakézbesítési díjat KÁRTÉRÍTÉS JOGCÍMÉN teljes
mértékben meg kell fizetnie, mivel a futárszolgálat a kiszállítást elvégzi, kiszámlázza! Továbbá felszámolásra kerül a
felesleges csomagolás, számlázás költsége és kollégánk munkadíja is!
A díjak a mindenkori aktuális díjszabások, adók mértéke és költségek alapján kerülnek felszámolásra!
2022.01.01-től következő módosításig az alábbiak szerint:
Szállítási költség 1.890 Ft

Fizetési kezelési költség 390 Ft
Visszakézbesítés 1.190 Ft
Csomagolási díj 250 Ft
Anyagköltség 60 Ft
Munkadíj 400 Ft
8 napon túl ki nem egyenlített díjak esetén további 1.500 Ft kerül felszámolásra postai úton történő fizetési felszólítás
megküldésére a jogi eljárást megelőzően!
A jogi eljárás teljes költsége is a vásárlót terheli!
A megrerndelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a Ptk. 2013. évi V. törvény egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vevő és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament És
Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Számlázás
Az eladó papír alapú számlát állít ki, melyet minden esetben csatol a megrendelés mellé.

6. Fizetés és szállítás
A terméke(ke)t várhatóan 1-2 munkanap szállítási idővel tudjuk kézbesíteni, ezt a termékeknél is feltüntetjük. A megadott szállítási
határidőket nem tudjuk maradéktalanul garantálni, de törekszünk azok betartására. A megadott szállítási határidők a megrendelés
megerősítésétől számítva érvényesek. Amennyiben nem erősíti meg, illetve nem tudjuk felvenni a kapcsolatot a vevővel, akkor a
feltüntetett szállítási idő elhúzódhat.
A kiszállítás 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fent említett időpontban át tudja azt
venni. (A szállítási ár egy alkalomra vonatkozik.) A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni és
hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.
Fizetési módokat és a szállítási költségeket ide kattintva érheti el.

Az Európai Únió tagállamaiba történő szállítás
Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli
vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen
pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel
rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag
végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes
személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven
kommunikálni Vásárlóval.
Eladó nem köteles megfelelni a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott
szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót
ezekről a követelményekről.
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése
sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az
átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás,
valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára
nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak
is.
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam
területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló
is.
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet
meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó
számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett
vételárat visszafizeti Vásárló számára.

7. Elállás joga
Kizárólag természetes személy minősül fogyasztónak, aki 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől,
miután átvette rendelését.
A 14 napos határidő a csomag átvételének napján indul, amikor a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi.
Ha a Vevő emellett dönt, az elállási szándékát köteles e-mailben vagy postai úton írásos formában jelezni Eladó részére.
Elállási szándékának megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) Eladó visszaigazolja a Vevő részére.
Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Ha a Vevő eláll a szerződéstőt, elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vevő által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választott a Vevő.) A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot jelenti,
kivéve, ha a Vevőmás fizetési módot igényel.
A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli! Utánvéttel visszaküldött csomagot Eladónak nem áll módjában átvenni!
Amennyiben kedvezmények járnak a vásárlással (mint pl. értékhatár felett beváltott kupon, vagy értékhatár feletti

ingyenes szállítás), és visszaküldés esetén a vásárlás értéke az értékhatár alá esik, abban az esetben a kedvezmény
összegével csökkentett vételár kerül visszautalásra.
A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatartja, amíg a terméket vissza nem kapja.
Vevő köteles a csomagot hiánytalanul minden dokumentummal, illetve az azt tartalmazó terméket használatlan, új
állapotát garantáló feltűzött címkéivel együtt, eredeti csomagolásában az átvételkori állapotában visszajuttatni az
Eladó címére, melynek költsége a Vevőt terheli! Amennyiben Vevő rendeléséhez bármely akció során ajándékot is
kapott, köteles a vásárláshoz tartozó ajándékot is visszaküldeni Eladó részére.
Nem áll Eladó módjában visszavenni okmányok (vásárlást igazoló számla, szállítólevél), használatlan, új állapotát
garantáló feltűzött címkék nélküli, sérült, gyári csomagolás nélküli hiányos csomagot!
Sértett, gyári csomagolás nélkül visszaküldött csomag értékcsökkenést von maga után.
Telefonon intézett, sms-ben küldött reklamációt, számlaszámot, megjegyzést Eladónak nem áll módjában elfogadni.
Fürdőruhát, bikinit Eladónak nem áll módjában visszavenni, mivel felbontását követően annak higiéniai vagy
egészségügyi minősége már nem garantálható.
Sérült, kiszakadt, foltos, illetve használt, használatból kifolyólag nem eredeti állapotában lévő, megváltozott minőségű
terméket, lábbelit, ruhaneműt Eladónak nem áll módjában visszavenni, illetve értékcsökkenést von maga után!
Vevő köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
Amennyiben még nem viselte a terméket, annak belőtt címkéjét nem távolította el, mellékelt számlával, és elállási nyilatkozattal
eredeti csomagolásában kérjük visszaküldeni MPL csomagként az alábbi címre:
fashionbox.hu
2045 Törökbálint, Kápolna u. 43.
Elállási nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide

8. Szavatosság
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha
hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben. A reklamációt a bejelentést követő 15
(tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a
vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem
rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru
esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

9. A felelősség korlátozása:
www.fashionbox.hu feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel
a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A www.fashionbox.hu-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van
az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást. Az Eladó szabadon beperelhet
bármely személyt, aki csalást követ el, annak elkövetésével próbálkozik, valótlan adatokat közöl és ezzel megtéveszti az Eladót, vagy
kárt okoz neki. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás
miatt. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat vagy kárt okoz a
webáruháznak, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját és törölheti azt.

10. Szerzői jog:
A weboldalon található valamennyi tartalom szerzői jogai a www.fashionbox.hu üzemeltetőjét illetik meg és szerzői jogi védelem alatt
állnak. A szerzői és egyéb jogok megsértése vagy e szerződés megszegése esetén jogi eljárást indít a jogsértővel szemben. A
weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása, jogsértésnek minősül.

11. Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor
az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az
üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

12. Panaszkezelés
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.
Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti email címen, vagy levél útján is közölheti.
Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz
másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
-Panasszal fordulhat a területileg illetékes békéltető testülethez:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck[kukac]pbkik.hu; mbonyar[kukac]pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes[kukac]bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus[kukac]bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth[kukac]bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa[kukac]bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet[kukac]bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet[kukac]csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik[kukac]fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet[kukac]gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda[kukac]hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik[kukac]hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet[kukac]jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi[kukac]kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik[kukac]nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto[kukac]pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik[kukac]skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto[kukac]szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara[kukac]tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik[kukac]vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto[kukac]veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto[kukac]zmkik.hu
-Panasszal fordulhat az alábbi online vitarendezési platformhoz:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

