Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Kedves Vásárló!
Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési feltételeinket és abban az esetben vegye igénybe a csomagküldő
szolgáltatásainkat, amennyiben egyetért a benne foglaltakkal és önmagára nézve is kötelező érvényűnek tartja azokat. A szerződés
nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre
nem utal.

2. A Szolgáltató
Név: E-Sun kft.
Székhely: 1119 Budapest Etele út 69.
Levelezési cím: 1119 Budapest Etele út 69.
Képviselő neve: Tóth Krisztina
Cégjegyzékszám: 01-09-730515
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Bp.
Adószám: 13345480-2-43
Közösségi adószám: 13345480
Számlavezető pénzintézet: MKB bank.
Számlaszám: 1030 0002 1059 5870 4902 0011
IBAN számlaszám: HU49 1030 0002 1059 5870 4902 0011
E-mail cím: info@szolariuminfo. hu
Irodai munkatárs Telefonszám: 06 30 867 77 40 (Tarsoly Krisztina)
Cégvezető Telefonszám: 06 30 867 77 30 (Kopsa Imre Attila)
Tárhely szolgáltató: Unas Online kft. Sopron 9400 Major köz 2 I/15.
Webáruház domain: szolibolt.hu
A szerződés nyelve: magyar
Személyes átvételi lehetőség: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 9 - 15 óráig az irodánkban, Budapest Etele út 69 címen.
A megrendelések teljesítésének ideje: 1-5 munkanap.
Szállítási partnereink: Pick Pack Pont, FOXPOST, Express One Futárszolgálat.

3. A honlapon folytatott tevékenység
A Szolibolt webáruház szolárium kozmetikumok, szoláriumok, szolárium csövek és szoláriumozáshoz szükséges kellékek, alkatrészek
forgalmazásával foglalkozik.
A szolibolt.hu webáruházban megrendelt kisebb termékeket, mint szolárium kozmetikumok, kisebb kellékek, kiegészítők, alkatrészek,
a megrendelők által, a partnereink közül kiválasztott csomagküldő szolgálatok segítségével jutnak el a megrendelőinkhez.

A honlapon történő vásárlás menete a szolibolt.hu oldalon
1. A termék kiválasztása,
2. A kiválasztott termék kosárba helyezése,
3. A kosárban található termékek ellenőrzése után a megrendelés gomb megnyomása,
4. Regisztráció vagy belépés,
5. A fizetési módok elolvasása,
6. A szállítási mód kiválasztása,
7. A kuponkód megadása (ha van ilyen, bővebben kuponok),
8. Az adatok ellenőrzése,
9. Az Általános Szerződési Feltételek" jelölőnégyzet bejelölése az Általános Szerződési Feltételek elolvasása után,
10. A megrendelés elküldése a "Megrendel" gomb megnyomásával.

A termék kiválasztása
A szolibolt.hu honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a felhasználók számára.
A honlapon menüpontok segítségével lehet böngészni a különböző termékek között.
A különböző termékek kategóriánként vannak felsorolva.
Újdonságok menüpont
itt azok a termékek találhatóak meg, melyek újonnan kerültek be a szolibolt.hu webáruház kínálatába. Ha aktuálisan nincs ilyen
termék, akkor ez a menüpont nem látható.
Akciós termékek menüpont
itt az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.
Többet olcsóbban menüpont
itt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Ezeknél az akciós
termékeknél a kedvezményes ár az adott termék adatlapján, a termék képe alatti "kedvezmény" fülre kattintva található meg. A
termék kosárba tételekor a webáruház automatikusan a darabárnak megfelelő árral számol, mely a kosárban tételesen megjelenik.
Ha aktuálisan nincs ilyen termék, akkor ez a menüpont nem látható.
Szoláriumkrémek menüpont
itt az összes szoláriumkrém megtalálható, melyet a webáruházunk forgalmaz. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér
ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a
termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

Szolárium kiegészítők menüpont
Itt az aktuálisan kapható szolárium kiegészítőink vannak feltüntetve, mint fejpárnák, fertőtlenítők, kilépők.
Szoláriumok menüpont
Itt az aktuális, eladó szoláriumaink vannak feltüntetve.

A termék kosárba helyezése
A vásárlás első lépése a kiválasztott termék kosárba helyezése a "Kosárba" gombra kattinva.
A kosárba gomb mellett beállítható a szükséges darabszám.
A kosár tartalmát a "kosár+ gombra kattintva nézhejük meg (jobbra fenn).
A "Módosít" gomra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük a tételeket.
A "Kosár ürítése" gomb segítségével kiüríthetjük a kosarat, tehát törlünk minden tételt.
A "Vissza" gombra kattintva visszatérhetünk a termékek közötti böngészéshez.
A "Megrendelés" gombra kattintva a kosárba található termékek megrendelését elindíthatjuk.
A megrendelés egy négy lépésből álló folyamat, amin a program lépésről lépésre végigkísér.
A megrendeléshez regisztráció vagy visszatérő vásárló esetén belépés szükséges.

Belépés, regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás és az adatok
módosítása
A kiválasztott termék megvásárlásához szükség van regisztrációra vagy belépésre, ami során a számlázáshoz és a kiszállításhoz
szükséges adatainkat juttatjuk el a szolibolt.hu munkatársainak a számára.
Lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is.
A regisztráció utáni vásárlások alkalmával már csak az e-mail címet és a megadott jelszót kell a "Belépés" gombra kattinva megadni a
megrendelés elküldéséhez.
Az alábbi adatok szükségesek egy termék megvásárlásához a regisztáció során:
1. e-mail cím,
2. telefonszám,
3. számlázási cím,
4. szállítási cím,
5. Jelszó, amit minden felhasználó magának ad meg.
A sikeres regisztrációról a felhasználó e-mailben kap értesítést.
A regisztráció után a megadott e-mail címével és jelszavával a "Belépés" gombra kattitva be tud lépni az aatlapjára.
A felhasználó e-mail üzenetet küldve az info@szolariuminfo.hu címre kérheti a szolibolt.hu munkatársait, hogy töröljék a
regisztrációját a szolibolt.hu rendszeréből.
A regisztráció törlése után új vásárlás csak új regisztrálás után adható le.
A felhasználó felelős a hozzáférési adatainak titokban tartásáért (e-mail cím és jelszó).
Amennyiben az ön hozzáférési adatai, mint a szolibolt.hu regisztrációja során megadott e-mail címe és a jelszava együttesen
illetéktelen kezébe került vagy tudomására jutott, hogy azokkal bárki visszaélt, kérjük haladéktalanul informáljon minket
(info@szolariuminfo.hu).
Elfelejtett jelszó esetén új jelszó kérhető a megadott e-mail címre.
Vásárlástól függetlenül lehetőség van a regisztrációnál megadott adataink módosítására. Belépés után az "Adatok módosítása" gomb
megnyomásával lehet a módosítást megtenni. Ugyanitt láthatóak a leadott megrendelések adatai és nyomon követhetjük azokat.

A fizetési mód elolvasása
A megrendelés folyamatának következő lépése a fizetési módok elolvasása.
A szolibolt.hu több szállítási partnerel dolgozik együtt, a fizetési módok partnerenként eltérőek (készpénzes és /vagy bankkártyás
fizetés).
A szállító partnerek felsorolása a szállítási módok alatt olvaható.

Szállítási módok
A szolibolt.hu weboldalon a megrendelt termékekhez választható szállítási módok:
1. Személyes átvétel irodánkban
címünk: Budapest 1119 Etele út 69 (sárga szalagfüggönyös iroda),
átvételi időpontok: hétfő, szerda, csütörtök, 10-15 óráig,
készpénzes fizetési lehetőség van,
szállítási díj 0 Forint.
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!
2. FOXPOST csomagautomatából csomagautomatába szállítási mód
Bankkártyás fizetésre van lehetőség a csomagautomatánál.
Maximum 15kg 60x36x62 cm-ig
A FOXPOST csomagautomaták közül a megrendelés szállítási módok lépésnél van lehetőség.
Automatára való csomagküldés: 950 Forint.
Automatáról házhoz történő csomagküldés: Maximum 15kg-ig és 12x36x62 cm csomagméretig 1380 Ft, Maximum 25kg-ig és
20x36x62 cm csomagméretig 1720 Ft, Maximum 25kg-ig és 38x36x62 cm csomagméretig pedig 2020 Forint.
3. Pick Pack Pont szállítás
A Pick Pack Pont átvevőhelyeken készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni.
Szállítás költsége: 1200 forint.
4. Express One Futárszolgálat segítségével való csomagküldés.

A futrának készpénzzel van mód fizetni.
Szállítási költsége 1500 forint.

A megrendelés feladási előtti ellenőrzés
Kérjük, a megrendelés elküldése előtt még egyszer olvassa át a megadott adatainak a helyességét.
Az ellenőrzéshez egy az összes megadott adatot tartalmazó oldalt fog látni az "Ellenőrzés" lépése fül alaltt.
Köszönjük

A megrendelés elküldése a szolibolt.hu webáruháznak
Amennyiben ön mindent megfelelőnek talált az ellenőrzés során, nyomja meg a lap alján található "Megrendel" gombot és ezzel már
el is küldte a megrendelését a munkatárainknak.
A megrendeléséről visszaigazoló e-mail kap.
Amennyiben a visszaigazoló e-mailben mégis hibát talál, kérjük küldjön a számunkra erről egy tájékoztató levelet mihamarabb, de
legfeljebb 12 órán belül az info@szolariuminfo.hu e-mail címre.

Kuponok
A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek összegével csökkenthetjük a vásárlásunk összegét.
Kuponokhoz prómóciók révén lehet hozzájutni. Ezekről a prómóciókról hírlevélben is értesítjük a vásárlóinkat.
A kapott kuponkódot a kosárban ellenőrízni lehet, ahol a "Kuponkód" sorba történő beírásával láthatjuk, miként ellenőrzi és
érvényesíti a rendszer.
A kupont felhasználni a megrendelés során tudjuk.
A szállítási mód megadása után van lehetőség a kuponkód beírására.
A kupon értékét a számlázás során automatikusan levonja a szolibolt.hu rendszere és feltüntetésre kerül.

Számlázás
Cégünk az E-Sun kft a megrendelt termékek vásárlásakor e-számlát (elektronikus számlát) állít ki és küld el a vásárlónak, a vásárló
által megadott e-mail címre.
Cégünk, az E-Sun kft. a számlázáshoz a Számlázz.hu számlakészítő programot használja.
Cégünk, az E-Sun kft megvásárolta és megfizette a Kboss kft-nek a Számlázz.hu számlakészítő program használati jogát.
Cégünk, az E-Sun kft a Számlázz.hu elektronikus számlakészítő használatát a Nav felé bejelentette.

Sérült termék
Amennyiben megsérült a szállítás során egy termék, kérjük készítsen fotót róla és küldje el nekünk az info@szolariuminfo.hu e-mail
címre vagy a 06 70 36 29 619 vagy a 06 30 867 77 30 telefonszámra mms-ben. Amennyiben a sérült termék nem használható,
kicseréljük. Többletköltség önt nem terheli.

Elállási jog
Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályozza. A törvény
szerint az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él! A vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, elállhat a vásárlástól
kiszállítás és személyes átvétel esetén is. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható!
Ha elállási jogával élni szeretne, az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozatot köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött
e-mailben az alábbi elérhetőségre:
E-Sun kft. 1119 Budapest Etele út 69.
info@szolariuminfo.hu
info(kukac)szolariuminfo(pont)hu elektronikus címre.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot
a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Ha ön eláll a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa
visszaküldött terméket, annak fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az
általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszafizetés a vásárló beleegyezése esetén banki átutalással történik.
A fizetési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli önt.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazolja annak visszaküldését.
Elállás esetén köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a
terméket.
Önt terheli a termék visszaküldésének közvetlen költsége.
Ön akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Az elállási jog nem gyakorolható a következő termékek esetén:
1. Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén.
2. Higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, kozmetikumok, élelmiszerek esetén amennyiben már kibontásra került a
termék.

Panaszkezelés
Kérjük, bármilyen panasza van, informáljon minket az info@szolariuminfo.hu e-mail címen vagy a 06 30 867 77 40 vagy a 06 30 867
77 30 telefonszámokon.
Amennyiben hiányzik termék a csomagból, a lehető leggyorsabb módon pótoljuk, előre egyeztetett módon. Plussz költség önt nem
terheli.
Amennyiben a megrendelt termék helyett más érkezett, telefonos vagy levélben történő egyeztetés után kicseréljük.

A panaszok kezeléséhez szükségünk van a megrendelés számra és a panasz leírására.
Együttműködését köszönjük.

Felelősség korlátozása
Amennyiben bármelyik vásárlónk megsérti a működési szabályainkat, jogunkban áll törölni a regisztrációját, a vásárlását.
Cégünk nem felelős az alább felsoroltakban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
1. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a szolibolt.hu webshop akadálytalan működését és a
vásárlást
2. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
3. Bármely szoftver nem megfelelő működése
4. Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
A szolibolt.hu weboldalt működtető cég nem vonható felelősségre semmilyen vis major esetében, vagy bármilyen eseménnyel
kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Cégünk szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.
Cégünk nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.

Egyéb
Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

