A „CLUB SOLAR” BT. Általános Szerződési Feltételei
A webshopot a „CLUB SOLAR” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:
3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 10., cégjegyzékszám: Cg. 05-06-011414,
adószám: 20910712-1-05, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74664/2014)
üzemelteti.
Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban, mint „ÁSZF”) a „CLUB SOLAR”
BT. adja ki:
1. Általános rendelkezések

Név: „CLUB SOLAR” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.10.
Cégjegyzékszám: Cg. 05-06-011414;
Adószám:20910712-1-05;
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-74664/2014.
Képviselő neve: Pázmándi István
Tel.: +36-30/420-8810
E-mail: szentkoronakituzo@gmail.com

Bankszámlaszám: Borsod Takarék Takarékszövetkezet: 55100162-12006766-00000000
IBAN: HU88 55100162-12006766-00000000
Jelen ÁSZF célja, hogy az Értékesítő (Vállalkozó) és a Megrendelők közötti üzleti
viszonyokat szabályozza. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelő a
Megrendelő lap aláírásával fogadja el magára nézve kötelezőnek.
2. Fogalmak:
Értékesítő/Vállalkozó: „CLUB SOLAR” BT.

Megrendelő: a „CLUB SOLAR” BT-től a terméke(ke)t megrendelő személy

Értékesítésre kerülő termék(ek)és azok lényeges tulajdonságai: a „CLUB SOLAR” BT.
által kínált áruk választéka, elsősorban kitűzők, és annak kiegészítői, amelyek különálló
termékként vagy kollekcióként állnak rendelkezésre.
A Szent Korona kitűzőből háromféle méret kerül kiöntésre, ugyanazon küllemmel,
homokformázásos eljárással bronzból.
A legnagyobbat télikabáton való viseléshez, a közepeset zakóra vagy dzsekire, a
legkisebbet pedig inggallérra lehet tűzni. A kitűző előlapján a Szent Korona látható,
hátoldalán egy egyedi sorszám, mely „00 000 001-től” indul, és elméletileg elmehet „15
000 000-ig”, ugyanis körülbelül ennyi magyar ember él a Földön. A sorszám alatt
viselőjének monogramja is szerepelni fog rajta, megnehezítve ezzel a tolvajok dolgát.
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A három kitűző mérete:
•
•
•

A legkisebb átmérője kb. 20 mm, mely megfelel az 5 Ft-os pénzérme méretének
A középső átmérője kb. 22 mm, mely megfelel a 100 Ft-os pénzérme méretének
A legnagyobb átmérője kb. 26 mm, mely megfelel a 200 Ft-os pénzérme
méretének

A kitűzők gőzölt bükkfa díszdobozban (mérete /h x sz x m/: 143 mm x 83 mm x 46 mm),
bársonyborítású alaplapon kerülnek postázásra. Természetesen a készlet darabonként
is megvásárolható.
A kitűzők mellé egy „Tanúsítvány”-t adunk, amely igazolja viselőjének jogosultságát.
A matrica önálló terméknek nem minősül.
3. A „CLUB SOLAR” BT. a www.szentkoronakituzo.hu oldalon elérhető termékeket
interneten keresztül értékesíti.
Az egyes termékek aktuális ára és a szállítás költsége a Megrendelő lapon kerül
feltüntetésre.

4. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény szerinti magatartási kódex nem áll vállalkozásunk rendelkezésére.
5. Megrendelés

A megrendelés a Megrendelő lap és a Nyilatkozat letöltésével, értelemszerű kitöltésével,
aláírásával és az Értékesítő fent megjelölt címére történő feladásával történik. A
Nyilatkozatot két példányban kell az Értékesítő részére, annak székhelyére megküldeni
postai úton, ajánlott küldeményként.

Minden megrendelés egy egyedi termék vagy egy kollekció megvásárlására vonatkozik.
Azt, hogy egy termék egyedi terméknek vagy egy kollekció elemének minősül, a
terméket részletesen bemutató tájékoztató anyag tartalmazza.

A kollekció ill. darabonkénti rendelés elemei banki átutalással előre fizetendők.
Érvényes megrendelés létrejöttéhez a weboldalról letölthető „Nyilatkozat” és
„Megrendelőlap”kitöltésére, annak postára adására és a megrendelt termék vételárának
banki átutalására van szükség. A megrendelések teljesítése beérkezésük időrendjében
történik. A „CLUB SOLAR” BT. a megrendelt terméket gondosan becsomagolja és a
vonatkozó számlával együtt a Megrendelő címére ajánlott küldeményként postázza. A
„CLUB SOLAR” BT. az első megrendelés alkalmával nyilvántartási számot rendel a
Megrendelő javára, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a megrendelő számára a jövőbeni
megrendeléseket. Az Értékesítő legkésőbb az áru átadásakor visszaigazolást ad a
megkötött szerződésről.
6. Szállítás /Kézbesítés:

A termékek a Megrendelő részére postai úton, ajánlott levélküldeményként
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(értéknyilvánításos) kerülnek kézbesítésre.

A „CLUB SOLAR” BT. kizárólag a Magyar Posta Zrt.-vel valamint annak partnercégeivel
együttműködve teljesíti a Megrendelők rendeléseit. A megrendelések teljesítésére a
„CLUB SOLAR” BT. ill. az alapanyagot biztosító beszállítói raktárkészletének
függvényében kerül sor. Amennyiben valamely egyedi termék vagy a kollekció valamely
elemének megrendelése készlethiány miatt nem teljesíthető, a készleten lévő termékek
kerülnek először kézbesítésre. Amennyiben a termékek összességükben nem állnak
rendelkezésre a „CLUB SOLAR” BT. ill. beszállítói raktárkészletében, és emiatt a „CLUB
SOLAR” BT.-nek nem áll módjában a megrendelést teljesíteni, a „CLUB SOLAR” BT.
fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, annak létrejöttétől számított 30
napon belül. Erről a „CLUB SOLAR” BT. értesíti a megrendelőt és mindent megtesz annak
érdekében, hogy a megrendelőnek visszatérítse a vételárat, amennyiben arra igényt tart.
Cégünk nem kizárólag Magyarország területén értékesíti termékeit, melyek magyar
forintban, EURO-ban vagy USA dollarban fizetendőek. Mezőkövesdi székhelyünkön
személyes átvételre és személyes vásárlásra is lehetőség van. Személy átvétel esetén
postaköltséget nem számítunk fel. A szállítási költségek a szállítást végző díjszabása
alapján alakulnak.
Szállítási határidő: A megrendelőlap beérkezésétől, ill. a vételár jóváírásától számított 30
nap.

A megrendelés előtt, de az értékesítés után is vállalkozásunk fent megjelölt
elérhetőségein
keresztül
tud
munkatársainkkal
kapcsolatot
létesíteni.
7. A Megrendelő fizetési kötelezettsége:

A küldemények vételára az azonosítás megkönnyítése érdekében a „Nyilatkozat” és a
„Megrendelő” lap postázásának napján fizetendő, ám a Club Solar Bt. ügyintézőjével
történő megállapodással ettől el lehet térni.
A kiválasztott kitűző díjának összegét a „CLUB SOLAR „ BT-nek a Borsod Takarék
Takarékszövetkezet-nél vezetett 55100162-12006766-00000000 számú számlájára
kérjük átutalni.

Külföldi átutalás esetén: „CLUB SOLAR” BT. IBAN# HU88 55100162-12006766-00000000
Az átutalás „Közlemény” rovatába az egyértelmű azonosítás érdekében a megrendelő
nevét és lakcímét kell feltüntetni.
A kitűző díjának átutalását személyes átvétel esetén is előre kérjük. Személyes átvétel
esetén postaköltség nem kerül felszámításra.
Amennyiben fizetési kötelezettségének a Megrendelés beérkezésétől számított 60 napon
belül nem tesz eleget, úgy adatait töröljük nyilvántartásunkból, és Megrendelését
semmisnek tekintjük.
8. Elállási jog
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Figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c.) pontjára megrendelőt nem illeti
meg ugyanezen jogszabályhely 20§-ában szabályozott elállási, ill. a termék legyártását
követő felmondási jog figyelemmel arra, hogy az általunk értékesítésre kínált termékek
olyan nem előre gyártott terméknek minősülnek, amelyet a fogyasztó utasítása, ill.
kifejezett kérésére állítunk elő, továbbá olyan terméknek minősülnek, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabunk.
9. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek:
A. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a „CLUB SOLAR” BT. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára 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
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének
a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
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szolgáltatást a „CLUB SOLAR” BT. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.
B. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
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Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.
10.) Észrevételek, reklamációk a www.szentkoronakituzo.hu weboldal működésével
kapcsolatban, a panaszkezelés módja, a békéltető testülethez fordulás lehetősége:

A weboldalunk működésével kapcsolatos mindenfajta észrevételt, reklamációt kérjük a
szentkoronakituzo@gmail.com e-mail címre küldeni. A Megrendelő által benyújtott
panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgáljuk és a vizsgálat
eredményéről elektronikus üzenet útján tájékoztatjuk. A Megrendelő az elektronikus
üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni az
Értékesítőtől, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen,
amennyiben a korábban kapott tájékoztatásában írtakat nem fogadja el.
A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁSZF-ből adódó kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos valamennyi vitájukat elsősorban megegyezés útján rendezik.
Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, felek között megegyezés nem születik, úgy a
fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

A Megrendelő a kifogásaival, panaszaival (avagy a kifogás, panasz kezelésével
összefüggésben) az alábbi szervekhez fordulhat:
Mezőkövesd Város Jegyzője 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 3530
Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
11.) A digitális adattartalom működése és az alkalmazandó műszaki intézkedések:

A szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általunk üzemeltetett szerveren a szükséges
védelmi intézkedéseket elvégeztük, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket
folyamatosan frissítjük felhasználó adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási
algoritmusok használatával.
Minden információ-áramlás teljesen titkosított (https) csatornán történik kódolt
tartalommal.
A szerver oldalról tűzfal biztosítja a rendszert.

12.) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési
képességéről: az elkészített honlapok böngésző független módon együttműködnek
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minden operációs rendszerrel.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Mezőkövesd, 2014. július 10.

„CLUB SOLAR” BT.

Pázmándi István
üzletvezető

A „CLUB SOLAR” BT. fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására,
amely a www.szentkoronakituzo.hu weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.
Az Általános Szerződési Feltételek módosítása előtti megrendelésekre a megrendelés
időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
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