ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Kérjük amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban ÁSZF) és kizárólag abban az esetben
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek
tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések
esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Érvényes 2012.12.01
Letölthető teljes terjedelmében ITT
Általános információk
Üzemeltetői adatok
Adószám: 11334020-2-19
Számlaszám: 10400810-50505055-57571000 Kereskedelmi és Hitelbank
Cégjegyzék szám: 19-09-502098
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Veszprém Megyei Cégbíróság
Cégnév: Trudy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 8451 Ajka-Padragkút Hrsz01325
Elektronikus elérhetőség: info@hazaipiac.hu
Telefonos elérhetőség: 0630-3486906
Továbbiakban Üzemeltető, Cég,
Szerződés nyelve: Magyar
A weboldal / webáruház a http://www.hazaipiac.hu URL alatt érhető el.
A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt
feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Üzemeltető és a weboldalt / webáruházat használó,
azt látogató, vagy rendelést leadó magánszemély, cég vagy egyéb jogi személy (továbbiakban
Megrendelő) között. A Megrendelő a rendelés adatait valamint a rendeléssel kapcsolatos szerződési
feltételeket a Rendelés Összesítő oldalon a Megrendelésem gomb megnyomásával fogadja el.
A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- Magyar Élelmiszerek - Egyéb Élelmiszerek - Magyar Termékek - Egyéb Termékek
Minden egyes termék esetében igyekszünk tömör leírást adni a könnyebb választás segítése végett. A
termékek mellett található képek illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól. A
megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. A webáruházban a
termékek nettó, és fizetendő bruttó ára (mely tartalmazza a törvényben előírt mindenkori ÁFA-t) is fel
van tüntetve. Az árak magyar forintban értendőek. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra, azonban az árak nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Akciós
termékek esetében, az akció minden esetben az adott hó utolsó napjáig, vagy a készlet erejéig tart.

Amennyiben készlethiány miatt az akciós áron megrendelt termék nem szállítható, úgy ennek tényéről,
- a rendelés feldolgozását követően - az Üzemeltető tájékoztatja a Megrendelőt.
Megrendelés
A megrendelés kizárólag elektronikus úton történhet. Telefonon, e-mailben, egyéb úton leadott
megrendeléseket cégünk nem teljesít.
Kizárólag Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelés
érvényes.
1. A kiválasztott árut helyezze a kosárba.
2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot.
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A
„törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan
frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.
3. Tovább a pénztárhoz gombra kattintva: szállítási / számlázási illetve a belépési adatok megadása.
Amennyiben már regisztrálta magát akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges a
regisztráció.
4. Megrendelés véglegesítés: az adatok megadását követően a " Megrendelés megerősítése" gombra
kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat,
illetve megjegyzést is küldhet.
5. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően egy automatikusan generált visszaigazolást kap. A
visszaigazolás mindösszesen a megrendelésünk Üzemeltetőhöz való megérkezését igazolja.
6. A beérkezett megrendelését, ha szükséges, telefonon is visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az
adatokat!
Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve
szállításra a termék. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra,
összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók
vonatkoznak. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést
már nem kell elvégeznie. Csak 18. életévét betöltött személy használhatja a weboldalt, illetve veheti át
a megrendelt termékeket. A szerződés akkor jön létre, amikor az Üzemeltető a vásárlást e-mailben
visszaigazolja. A gyermek és fiatalkorúak védelme érdekében, korhatáros termék megrendelésekor a
Megrendelő köteles korát a vásárlást megelőzően, hitelt érdemlő módon igazolni, mely hiányában a
szerződés nem köttetik meg. Korhatáros termék vásárlásakor, a szerződés a rendelés visszaigazolása
ellenére csak azután jön létre, miután a Megrendelő személyes adatait hiteles módon igazolta, és
jogosult a termék(ek) megvásárlására, valamint az Üzemeltető a Megrendelőnek az adatok elfogadását
visszaigazolta. Amennyiben a vásárlást visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül a
Megrendelőhöz, akkor a Megrendelő nem köteles a terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
A visszaigazolás mindösszesen a megrendelés Üzemeltetőhöz való megérkezését igazolja. Adott
esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén az
Üzemeltető nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel.
Kérjük, ellenőrizze helyesen adta-e meg e-mail címét, postafiókjához tartozó tárhelyének telítettségét,
valamint esetleg postafiókjának levélszűrő/levélszemét mappáját. A regisztráció során a kötelezően
kitöltendő mezőket maradéktalanul ki kell tölteni a megrendelés teljesítéséhez. Ennek elmulasztásából
eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Üzemeltető felelősséget
nem vállal. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott szállítási információk, vagy egyéb
adatok miatt felmerülő szállítási és egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli. A regisztrációkor
hibásan megadott adatokat bármikor, bejelentkezést követően az „Adatok módosítása” gombra
kattintva lehet módosítani. Rendeléskor, a „Megrendelés jóváhagyása” előtt van mód az adatok
módosítására a „vissza” gombra kattintva. A rendelés jóváhagyása után észlelt hibás adatot illetve
adatokat sürgősen jelezze.
A gyorsabb javítás végett telefonos megkeresést is alkalmazhat a Megrendelő, azonban az
info@hazaipiac.hu címre e-mailben történő megerősítésre mindenképpen igényt tartunk. Amennyiben
e-mailben nem érkezik meg a hibás adat javítása, az Üzemeltető a rendelést nem köteles teljesíteni a
hibás adatmegadás okán.
Fizetés módja

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője illetve a csomag összekészítése, és mérlegelése utáni
visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelt terméket a kiszállítónak,
utánvéttel kell megfizetni, vagy a futárnak kell a csomag ellenértékét átadni. A számlát és szükség
esetén a garancialevelet a csomag tartalmazza.
Házhoz szállítás, szállítás díjszabása, információk
A csomagoláson feladóként valamint a számlán a Trudy Kft. 8451 Ajka-Padragkút Hrsz.:01325 van
megadva. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amely a következő
munkanapon kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-7
munkanapon belül. Személyes átvételre nincs lehetőség. Termékeket külföldre nem szállítunk. A
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az
Üzemeltető az árváltozás, és tévedés jogát fenntartja. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már
visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés
kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
A szállítási díjat a Megrendelőnek kell megfizetnie. A szállítás díja a webáruházban 25 Kg-os
csomagdíjig automatikusan számolódik.
Csomagolási költség a Megrendelőt nem terheli.
Amennyiben az áru nincs raktáron, úgy az átlagos teljesítési határidő az áru az Üzemeltető raktárba
érkezésének napjától értendő. A Vásárló a kiszállítás módját a megrendeléskor adhatja meg. Futárral
teljesített megrendelések esetén a csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti
időszakban. Amennyiben a feltüntetett időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű
(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést
kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Megrendelőre terheljük! A Megrendelő
hibájából vagy magatartásából adódó, a Megrendelőre terhelt szállítási költségek esetén a szállítás
teljes költsége, nem pedig a feltüntetett kedvezményes szállítási költségek a megfizetendőek.
Egyedi kiszállítást is vállalunk egyedi kiszállítási díj ellenében e-mailen, vagy telefonon történő
egyeztetést
követően.
További
információk
a
szállításról
itt
érhetőek
el:
http://www.hazaipiac.hu/magyar/4-VASARLAS-SZALLITAS
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki
tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a
Megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén
áll módunkban ismételten elindítani!
Utalási adatok: Cégnév: Trudy Kft. bankszámlaszáma: 10400810-50505055-57571000 Kereskedelmi
és Hitelbank Zártkörűen Működő Rt.
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni (darabszám,
sértetlenség, csatolt iratok) és amennyiben mindent megfelelően talál az átvételi elismervényt
köteles aláírni. A termékeken észlelt bármilyen sérülés, hiba esetén kérje jegyzőkönyv felvételét
és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban
elfogadni!
Garancia, jótállás
Az Üzemeltető által értékesített garanciaköteles termékekre típustól függően eltérő időtartamú
garanciát vállal, minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az Üzemeltető szavatossági
és jótállási kötelezettségére a Ptk. 1959. évi IV. törvény), az egyes tartós használatra rendelt termékek
jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Az Üzemeltető az értékesített garanciaköteles termékekre 6 hónap jótállást vállal. Ettől eltérő
garanciális időtartamú termék esetén annak leírása tartalmazza az adott termékre vonatkozó jótállási
időt. A webáruházban csakis új termékek kerülnek értékesítésre. A megvásárolt termékek átvétele,
illetve használata előtt kérjük, ellenőrizze azok működőképességét, megkérdőjelezhetetlen állapotát. A
garancia kizárólag a számla bemutatásával és eredeti dobozban, hiánytalanul, tartozékokkal együtt
visszaküldött termékre érvényesíthető a beszerelés szakszerűségét igazoló, a számviteli rendnek

megfelelően kiállított számla, vagy a szakszerű szerelést végző szerviz szakvéleményével. A termékek
garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a Megrendelőt terheli. Hiba, illetve sérülés
miatt visszaküldött termék esetén, amennyiben a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné téve a
termék valóban hibás, a Megrendelővel történő egyeztetés után, azt vele azonos, új termékre cserélve
visszajuttatjuk a Megrendelőnek. Abban az esetben, ha a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné tevő
hibás termék már nem forgalmazott, a hibás termékkel azonos tulajdonságokkal rendelkező termék
kerül a Megrendelővel történő egyeztetést követően visszaküldésre. Cégünket nem terheli szavatossági
kötelezettség, amennyiben a termék sérült állapotban, illetve egyértelműen a nem rendeltetésszerű
használatot tükröző jelekkel kerül visszaküldésre. Továbbá nem terhel minket szavatossági
kötelezettség - a terméket nem cseréljük, vételárát nem térítjük vissza - abban az esetben sem, ha a
hibás termékként feltüntetett termék a bevizsgálást követően nem rendelkezik hibával. A
Megrendelőnek ebben az esetben saját költségén joga van kérni a termék újbóli kiszállítását.
A Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szerinti elállási jog
értelmében a Megrendelő az elektronikus úton kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás
nélkül elállhat. Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket
átvette.
Elállási jogát a termék átvételét követő 8 munkanapon belül Cégünkhöz eljuttatott írásbeli
nyilatkozatával (e-mailben, postai úton) gyakorolhatja, indoklás nélkül. Postai úton írásban történő
jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe.
Elállás esetén kizárólag sérülésmentes, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén
vagyunk kötelesek a szállítói költséget is tartalmazó teljes vételárat a Megrendelő által megadott
bankszámlaszámra visszautalni. A vételár visszajuttatását a termék megérkezését követő 30 napon
belül teljesítjük.
Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így
tudja igazolni a postára adás dátumát. Utánvéttel visszaküldött terméket az Üzemeltető nem köteles
átvenni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését az Üzemeltető követelheti a
Megrendelőtől. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítése
kerülhet a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges
későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.
Amennyiben a Megrendelő nem a jelen jogszabályok és ÁSZF szerint közli, illetve gyakorolja elállási
jogát, az Üzemeltető a vételárat nem téríti vissza. Egyeztetést követően a termék, a Megrendelő saját
költségére, újból kiszállítható a Megrendelőnek.
Felvilágosítás, kérdés, kérés és esetleges probléma esetén kapcsolatba léphet velünk, az
info@hazaipiac.hu elérhetőségen.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló
törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó
az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék
kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést,
ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék
kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti
írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a
szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli
megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének
napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három
hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is
elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból
kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A
vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő
harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem

terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. §
szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő
lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék
értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által
nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó
személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak
elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-,
illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a
csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó
szerződés esetében; f) szerencsejáték szerződés esetében. A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a
távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény megtekinthető, és letölthető az alábbi címen:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor
Adatkezelés
Webáruházunk használata során az Eladó részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az
Üzemeltető alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). Az adatkezelés
jogalapja, az adatvédelmi törvény szerinti önkéntes hozzájárulás, a webáruház szolgáltatásainak
igénybevétele céljából, a távollévők között kötött szerződés (17/1999 (II.5.) kormányrendelet)
teljesítésével. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen
indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére (hatósági végzés, bírósági ítélet). 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 megrendelés folyamán rögzített adatokat az
Üzemeltető megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a
webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán
megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott
időszakra. A kezelt adatok regisztráció, megrendelés adatai, illetve a nem nélkülözhetetlen adatok. A
webáruházunk böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat
bizalmasan kezeljük, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető
a megadott elérhetőségeinken. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
info@hazaipiac.hu e-mail címen vagy postai úton a Trudy Kft. 8451 Ajka-Padragkút Hrsz.:01325
címre küldött levelével, vagy regisztrációja törlésével.
Az Üzemeltető felelősségvállalása
Az Üzemeltető tevékenységének megvalósításához a termékkínálat, a szállítás és a fizetés terén
partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződésteljesítése is
befolyásolja. Az ezzel kapcsolatos mindenkori tudnivalók és felelősségvállalások jelen szerződés
részét képezik. Az Üzemeltető vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumokban leírtakat magára nézve
kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Megrendelő kijelenti, hogy a
dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre
bármilyen számítástechnikai (internet hálózat, hardveres, szoftveres) probléma, működési hiba okáért,
azok következményeiért, melyek az áruházhoz való csatlakozás, annak használata során következtek
be. A regisztrált ügyfél teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a saját vagy más személyes
adatainak megadásáért, az abból esetlegesen adódó károkért. Az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró
hatóságoknak minden segítséget megad. A webáruház kommunikációs, nyilvános csatornáit a
felhasználó saját felelősségére látogatja. Jogsértő, érdeksértő tartalom esetén – amikor az, az
üzemeltető tudomására jut – az üzemeltető jogosult az adott tartalom részben vagy teljesen történő
ideiglenes vagy végleges eltávolítására. Kiemelt esetben (ismételt, jogsértő, a közt zavaró magatartás)
a felhasználót, aki rendszeresen nem tartja be a vásárlási szerződésbe foglaltakat, az Üzemeltetőnek
joga van az oldalról kizárni, regisztrációját törölni. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül

korlátozhatja a weboldal látogatóinak körét. A Megrendelő kijelenti, hogy kizárás, regisztrációjának
törlése, vagy egyéb használatbeli korlátozás esetén kártalanításra nem tart igényt.
A Megrendelő felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt
leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő
vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről
és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.
Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő
többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az Üzemeltető számára. A Megrendelő illetve a weboldalt
használó a tetteiért teljes felelősséggel tartozik. A jelen szerződési feltételekkel ellentétes vagy egyéb
akaratlagos, vagy akaratlan, sértő, jogsértő vagy szabálysértő cselekedeteiért, valamint általa okozott,
vagy annak következtében felmerült károkért, felelősséggel tartozik, az okozott károkat, illetve
cselekedetével kapcsolatosan, vagy általa felmerült egyéb költségeket megfizetni köteles.
A szerződés hatálya
Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.
Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással
szembeni követelése nem teljesül. Az Üzemeltető által bérelt rendszer minden érvényes rendelésnek
automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a Megrendelő által megadott címre küldött
rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A
jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet, és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A Megrendelő a www.hazaipiac.hu
oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Üzemeltető általános
szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
A jelen általános szerződési feltételekben a polgári törvénykönyv, 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. tv. rendelkezéseinek, vagy a mindenkori hatályos jogszabályoknak nem megfelelő tartalom
esetén a szerződés nem tekinthető semmisnek. Ez esetben a kifogásolt tartalom helyett a mindenkori
hatályos magyar jogszabályok, törvények, rendeletek az érvényesek.

