Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a www.megoldottam.hu (továbbiakban Szolgáltató) használatának
feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe:
http://www.megoldottam.hu
A webáruház üzemeltetőjének adatai:
Cégnév: Extra Project Kft.
Székhely címe: 1064 Budapest Podmaniczky utca 57. 2/14.
cégjegyzék száma: 01-09-289891
Nyilvántartást vezető : Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 25801183-5811-113-01
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: 25801183-2-42
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-108835/2016
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: http://www.megoldottam.hu
Telefon: +36 20 555 8133 (normál díjszabású)
E-mail: support@megoldottam.hu
Nyitva tartása: h-p 8.00-16.00
Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF
feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a
Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház
szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
A megrendelés lépései:
A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.
A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a
Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt
Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan
- saját mérlegelése alapján - módosítani vagy akár megszüntetni.
A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez
rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy
szükség esetén a Posta egyeztethessen a Megrendelővel)
Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);
Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca,
házszám, város, irányítószám

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés
adatairól.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak a Magyar Posta
futárszolgálattal történő, készpénzes
online fizetéses és utánvételes szállítás útján van lehetőség. Megrendelő személyes vagy egyéb
módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.
A Magyar Posta díját az adott termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő
a termék vételárával együtt megfizetni.
A termék meg vásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan vagy a termék mellé
csomagolva kapja kézhez.
Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.
A rendeléseket a Szolgáltató a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel és adja át a A Magyar
Postának, így általában a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő
részére leszállításra.
Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor
módosíthatja.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra,
archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető.
Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai
irányadóak rá.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlapon tartalmazza. A honlap és a termék téves
értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat,
azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat.
Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a
megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.
Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul
tájékoztatást küld a Megrendelő részére
Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.
(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg,
akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a
szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és
arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan
tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak
tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát
és a házhoz szállítás költségeit,
Elállás:
Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14
napon belül.
Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat – minta
felhasználásával gyakorolhatja.
Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének
napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.
Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is.
Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és
a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a
Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási
szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot
vesszük figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot
alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett
belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen
többletköltség nem terheli. Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igények illetik meg:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltatószámára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
Szolgáltató adott okot.
Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben
Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a
Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Elállási jog
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint
Elállási nyilatkozatminta
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
I 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Extra Project Kft 1064 Budapest Podmaniczky utca 57 2/14.). Ekkor az Szolgáltató
munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben
rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.
2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Extra Project Kft 1064
Budapest Podmaniczky utca 57 2/14 .) küldött levélben, vagy elektronikus levélben
(support@megoldottam.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

