
Általános szerződési feltételek 

Köszöntöm, mint a webáruház látogatóját és vásárlóját! Kérem tisztelt vásárlóimat, hogy 

figyelmesen olvassák el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és kizárólag abban az 

esetben vegye igénybe webáruházam szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és 

azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A rendeléssel létrejövő szerződés magyar nyelven, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, így azok nem kerülnek iktatásra és a későbbiekben nem visszakereshető. 

Webáruház üzemeltetőjének adatai 

Cégnév: Schenkir Dávid e.v. 

Nyilvántartási szám: 51383774 

Adószám: 68195838-1-33 

Elektronikus elérhetőség: info@ledfenyhid.hu 

Telefon: +36 (20) 264-7434 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. 

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2. 

Tel.: +36 (70) 317-4482 

Fax: +36 (1) 266-1533 

E-mail: info@intronet.hu 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

Webáruházamban elsősorban megkülönböztető és figyelmeztető LED fényhidak, villogók 

hátsó lámpák, munkalámpák, stb. rendelhetőek, amelyek különböző méretben és formában is 

kaphatóak. Lehetőségük van telefonon vagy e-mailben érdeklődni olyan, más típusú termékek 

iránt, amelyek online nem elérhetőek el jelenleg. A termékek mellett a bruttó vételár minden 

esetben megjelenítésre kerül. 

Webáruházamban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek között. A 

felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát és egyéb 

tulajdonságait. Bővebb információért kattintson a termék képére vagy nevére, ahol a termékről 

részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyibe ennél részletesebb információra van szüksége, az 

oldalon rögzített telefonszámon vagy email címen érdeklődhet. 
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Rendelés menete 

A. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. 

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek 

be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt 

a következő menüpont alatt találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja 

a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát 

e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt 

adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres 

a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, 

amely segítségével elhagyhatja az áruházat. 

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van 

arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván 

rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, 

illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne 

további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha minden rendben 

van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a 

megrendelését. 

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus 

visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a 

rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a 

már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével. 

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek 

egy Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor. 

A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a Megrendelés 

követés menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit 

Webáruházamba küldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. 

Rendelési, vásárlási információk 

Érvényes rendelés előzetes regisztráció után lehetséges. A megjelenített termékek kizárólag a 

Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, posta által történő házhoz szállítással vagy 

személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. A webáruházban való 

vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során magyarországi szállítási címet jelöljön 

meg, valamint a termék vételárát és a szállítási költséget megfizesse. 



A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a házhoz 

szállítás díját. A házhoz szállítás díja a postai díjszabás szerint történik. Előre egyeztetett 

időpontban és helyszínen történő személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítok fel. 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

Általános visszaigazolási idő: 1 nap. 

Megrendelések visszautasítása 

Webáruházam fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására. A 

visszautasítás a megrendelés egy részére, vagy a teljes megrendelésre vonatkozhat. 

Garancia, jótállás 

Az Ön által megrendelt termékekre 12 hónap garanciát vállalok a termék átadásának napjától. 

A garanciális termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Vásárlóimat a jótállás joga 

nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. Termék 

meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és 

telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. 

Elállás joga 

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli 

nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). 

A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás 

nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. A 

visszajuttatás történhet postai úton és személyes átvétellel. A visszaküldés költsége a fogyasztót 

terheli. 

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat 

kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített 

fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A csomag beérkezését követően, videó 

kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. 

Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése miatt van szükség.  

Fontos tudnivaló, hogy a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót 

terheli. 

Panaszkezelés 



Az érkező panaszokról jegyzőkönyv készül, amelyet az adataim között megjelölt helyen, és a 

panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrzök. A panaszt 

a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálom és arra érdemi választ adok. 

Amennyiben a válasz elutasító, azt írásban megindokolom. Az esetleges jogviták elsősorban 

békés úton, megállapodással, a felek között történnek. 

Adatkezelés 

A webáruház használata során tudomásra jutott, rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

vállalatom bizalmasan kezeli, és a szolgáltatás teljesítéséhez, ill. a webáruház működtetéséhez 

igénybe vett alvállalkozóján (pl. a megrendelés teljesítéséhez igénybe vett futárszolgáltat) kívül 

harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. A megrendelés folyamán rögzített 

adatokat társaságunk mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné 

engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása 

esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A 

cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a 

felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.  

A megjelenített tartalmak legjobb tudomásunk szerint szerzői és egyéb jogot sem sértenek. Ha 

azonban bármilyen jogsértő tartalmat talál az oldalon, kérjük, hogy értesítsen bennünket a 

kapcsolatban megadott elérhetőségen. Ez esetben az adott tartalmat azonnal eltávolítjuk az 

oldalról. 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a távollevők között kötött 

szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Szerzői jog 

A www.ledfenyhid.hu és a www.ledfényhíd.hu honlapon található minden képi és szöveges 

tartalom, illetve azok elrendezése és grafikai megjelenése szerzői jogi védelem alatt állnak. 

Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő 

felhasználása kizárólag vállalkozásom írásos engedélyével lehetséges. 


