
Általános Szerződési Feltételek eucalyptusbottles.hu 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Friedrich Barnabás e.v. 

(továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.eucalyptusbottles.hu oldalon 

(továbbiakban: Webáruház) elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak 

(továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Ügyfél) általi használatának 

feltételeit tartalmazza. A szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus 

formában kerül megkötésre, a szerződés nyelve magyar. 

 

1. Üzemeltető adatai 

 

Név: Friedrich Barnabás e.v. 

Székhely: 8400 Ajka, Vörösmarty u. 1/A 

Adószám: 55648549139 

Nyilvántartási szám: 54360404 

Kamara: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Elérhetőség, az Ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt 

elektronikus levelezési cím: eucalyptusbottles@gmail.com 

 

Tárhelyszolgáltató: Wix.com 

Tárhelyszolgáltató neve: Wix.com Ltd. 

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, 

Izrael6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael 

Tárhelyszolgáltató közösségi adószáma: EU442008451 

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@wix.com 

 

2. Alapvető rendelkezések 

 

2.1 A jelen ÁSZF érvényes a Webáruházban 2019. december 11. napjától és visszavonásáig 

hatályos marad. 

2.2 Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérem, 

minden vásárlás előtt olvassa el a Webáruházban közölt feltételeket. Módosítás esetén, a 
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Webáruházban leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő 

ÁSZF rendelkezései érvényesek. 

2.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a 

magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó 

jogszabályok kötelező rendelkezései az Üzemeltetőre és az Ügyfélre külön kikötés nélkül 

is irányadók. 

2.4 Az Ügyfél amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházba, vagy annak 

tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház 

tartalmának megtekintésére. 

2.5 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) értelmében a 

Webáruház szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. 

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az 

azon megjelenő tartalmak, valamint a Webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a 

Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A 

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel 

a www.eucalyptusbottles.hu domain nevére, a Szolgáltató által foglalt aloldalakra, 

valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a 

Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, 

forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásos 

engedélyt ad. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a 

Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az 

Ügyfélnek és a Webáruház bármely látogatójának a Webáruház felületén szereplő 

bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 

2.6 A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek 

más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 

tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

2.7 Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató részére a Szolgáltatás igénybevételekor a 

valóságnak megfelelően megadja a személyes és a kért adatokat. 
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2.8. Ha bármi változás merül fel a Szolgáltatás igénybevétele után az Ügyfél megadott 

adataival kapcsolatban, az Ügyfél felelőssége értesíteni a Szolgáltatót a helyes adatok 

megadásával. 

 

3. Megvásárolható termékek köre és árak 

 

3.1 A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, a Webáruházban vásárolhatóak 

meg. 

3.2 A termékekre vonatkozóan a Webáruházban megjelenített árak forintban értendőek, az 

ÁFA-t nem tartalmazzák, ugyanis a Szolgáltató vállalkozása alanyi adómentes kisadózó 

vállalkozás, ennek megfelelően a kiállított számlán az ÁFA tartalom helyén az alanyi 

adómentesség kerül feltüntetésre. 

3.3 A Webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagszállítás illetve opcionális 

utánvétkezelés díját. Csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

3.4 A Szolgáltatás igénybevétele a következő módon történhet: a Webáruház "Palackok" 

aloldaláról az Ügyfél továbbléphet a megrendelő űrlapra, ahol a személyes és kért adatok 

megadása után a "Megrendelés" gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. A 

rendelés feldolgozását követően az Üzemeltető visszajelző értesítést küld emailben az 

Ügyfélnek. Amennyiben a megrendelt áruból nincs készleten a rendelt mennyiség, az 

Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet erről, illetve arról, hogy várhatóan mikor tudja 

teljesíteni a Szolgáltatást (ebben az esetben nem érvényes az ÁSZF 4.1 pontjában vállalt 

határidő). Amennyiben az ÁSZF 4.2 pontja alapján az Ügyfél banki átutalással fizet, a 

megrendelése nem az űrlap feladásától, hanem a teljes összeg megtérítésétől számítva 

tekinthető véglegesnek. 

3.5 A szállítás ára Foxpost automatába való szállítás esetén 619 Ft, házhozszállítás esetén 

1102 Ft, utánvétes fizetés választása esetén az utánvételkezelés díja 150 Ft. Több termék 

rendelése esetén a szállítás díját az Üzemeltető magára vállalja. 

3.6 A Webáruházban kínált termékek paramétereinek, adatainak, árainak helyességében az 

Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal járt el, de felelősséget nem vállal értük. 

Amennyiben minden gondosság ellenére a Webáruházban hibás ár került feltüntetésre, a 

Szolgáltató nem kötelezhető a terméket hibás áron szolgáltatni. 
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4. Szállítási feltételek 

 

4.1 A megrendelt termékéket, amennyiben rendelkezésre állnak (ellenkező esetben az ÁSZF 

3.4 pontja mérvadó) az Üzemeltető a megrendelés véglegesítésétől számított két 

munkanapon belül továbbítja a futárszolgálatnak. 

4.2 A Szolgáltatás igénybevételét követő visszajelző emailben az Üzemeltető tájékoztatja az 

Ügyfelet a fizetési lehetőségekről. Utánvét választása esetén amennyiben az Ügyfél a 

Foxpost automatából történő átvételt választja, csak bankkártyás fizetésre van lehetősége, 

házhozszállítás esetén készpénzzel és bankkártyával is fizethet. Nem utánvétes 

vásárláskor az Ügyfélnek csak a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalással van 

módja fizetni. 

4.3 Az Ügyfél kötelessége házhozszállítás esetén a kézbesítő jelenlétében ellenőrizni a 

csomag sértetlenségét. Az Ügyfél kijelenti, hogy sérült csomagot nem vesz át. 

4.4 Át ne vett, visszaküldött csomag esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató az Ügyfélre 

terheli, újbóli kiszállítását kizárólag az ellenérték előre (az Üzemeltető bankszámlájára) 

történő átutalását követően vállalja. 

 

5. Garancia 

5.1 Az Üzemeltető által forgalmmazott termékek nem esnek a garanciális termékek hatálya 

alá a 151/2003. (IX. 2.) kormáynrendelet szerint. 

 

6. Elállás joga 

6.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 

szabályozása értelmében, az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 

munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt 

terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult az Ügyfél három hónap elteltéig 

gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék 

visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban 

követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A 

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében 
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haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát az Ügyfél 

részére. 

6.2 Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését elküldheti 

elektronikusan az Üzemeltető emailcímére. Az Ügyfél a megrendelt terméket postai úton, 

vagy futárszolgálattal juttathatja vissza a Szolgáltatónak a Szolgáltató székhelyére. 

Fontos, hogy a visszaküldéssel kapcsoltban felmerülő költségek az Ügyfelet terhelik, a 

Szolgáltatónak utánvéttel küldött csomagot nem áll módjában átvenni. A csomag átvételét 

követően a Szolgáltató videón rögzíti a visszaküldött termék kicsomagolását, illetve 

megvizsgálását. Amennyiben a visszaküldött terméken nem található használatból eredő 

hiba, a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél számára banki átutalással a termék vételárát. 

 

7. Adatkezelés 

7.1 A 2018. május 25-én életbe lépő az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 

rendelete (GDPR) alapján az adatvédelmi szabályzat a Webáruházban érhető el az 

"Adatvédelmi szabályzat" pontra kattintva. 

 

9. Adatkezelés 

9.1 A 2018. május 25-én életbe lépő a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

alapján az új adavédelmi szabályzat ezen az oldalon érhető el: 

www.myequa.hu/adatvedelem 

 

 

 

Budapest 2019. 12. 11. 


