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DevilDecor®

Általános Szerzõdési Feltételek – Üzletszabályzat

Megrendelésének elküldésével Ön a Devildecor.hu vásárlója lesz. A megrendelés leadása szerzõdéses nyilatkozatnak 
minõsül, és ezzel egyidejûleg tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerzõdési feltételeket.

Szerzõdõ felek:

-Jelen internetes oldal üzemeltetõje:
Szathmári Antalné e.v. - a továbbiakban ÜZEMELTETÕ !
Cégnév: DevilDecor
Székhely:4300 Nyírbátor, Esze tamás u. 13.
Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Szõlõ u. 38.
Tel.: +3670/379-8273
E-mail: devildecor.hu@gmail.com
Adószám: 51855547-1-35
Adatkezelési nyt. szám: 3770853
Bankszámlaszám: 68200097-10004586, 
Webshop: devildecor.hu
A tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft- címe: info@mhosting.hu
Szerzõdés nyelve: magyar
Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-P 8.00- 16.00

-és a szolgáltatás igénybevevõje, a továbbiakban FELHASZNÁLÓ között az alábbi feltételekkel.

1. Alapvetõ rendelkezések:

 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, 
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. 
(Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 
26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön 
kikötés nélkül is irányadók.

 
A jelen Szabályzat 2019.01.08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan 
módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése elõtt 11 (tizenegy) nappal a 
weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal 
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen 
módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve 
kötelezõnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának 
megtekintésére.
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenõ 
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely 
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
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2. Termékek és szolgáltatások köre

A DevilDecor webáruház a megjelenített termékeket forgalmazza és szolgáltatásokat nyújtja.
A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

3. Rendelési információk

A vásárláshoz nem szükséges regisztrálnia webáruházunkba, regisztráció nélkül is vásárolhat.
A megjelenített termékek online, a webáruház szoftverén keresztül vagy üzletünkben személyesen rendelhetõek meg.
Az árak a házhozszállítás költségét nem tartalmazzák, a webáruház szoftverén keresztül azonban a házhozszállítás díját 
külön feltüntetjük.
Termékeink átvehetõk házhozszállítással vagy személyesen a Szállítási Információk oldalunkon részletezett 
feltételekkel.
Áraink bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t és forintban értendõek.

Amennyiben az üzemeltetõ hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tõle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára 
annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltetõ nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles 
a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történõ vásárlás lehetõségét. Amennyiben a 
vásárló ezzel a lehetõséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerzõdéstõl való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 
A részletes szállítási díjszabás a jelen szerzõdési feltételek része, a Szállítási feltételek alatt .
Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek között. 
A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye 
nélkül. Ha bõvebb információt szeretne kapni a termékrõl, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a 
termék oldalára jut el, ahol a termékrõl részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra 
van szüksége, úgy az üzemeltetõi adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az 
üzemeltetõvel.

4.Rendelés menete:

1. A termék(ek) adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, ekkor a termék belekerül az Ön kosarába. Ezt követõen 
megtekintheti a kosár tartalmát, illetve tovább vásárolhat.
2. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
3. Amikor minden terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár tartalma” gombra.
4. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezõbe való mennyiség 
megadásával, majd a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával.
5. A kosár oldalon található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában.
6. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár” oldalon megadja a Számlázási és Szállítási adatokat, 
kiválasztja a kért szállítási módot és fizetési módot, ezután a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldi 
rendelését nekünk.
7. Rendszerünk a megrendelésrõl egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva 
érdeklõdhet megrendelésével kapcsolatban elérhetõségeink bármelyikén.
8. A megrendelés akkor válik élõvé, ha azt az ügyfélszolgálat e-mailben visszaigazolja.
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9. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-tõl 16 óráig történik.
10. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, 
amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ napon kerül feldolgozásra.
11. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelõt terheli, újra küldését kizárólag a 
csomag ellenértékének elõre történõ átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 
5. A megrendelések feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9.00-16.00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt 
idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelésre, de ha az a munkaidõ lejárta után történik, csak az azt követõ 
munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól és 
a termék kifizetésétõl számítva a raktáron lévõ termékek esetében és a kifizetést követõen 2- 5 munkanap. Abban az 
esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétõl függõen 1-3 hét.
Cégünk nem vállal felelõsséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetõinek a beszállító, vagy rajta kívül álló 
okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6. A megrendelt termék(ek) ellenértékének és a házhozszállítás díjának fizetési módja:

A megrendelt termék fizetésének módja

- Banki elõre utalással történõ teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor ezután küldünk Önnek 
egy díjbekérõt amelyben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az 
átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt 
követõen adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetõi adatok között találja meg).

- Személyesen történõ teljesítés: Ha személyesen szeretné átvenni üzletünkben kiválasztott termékét, abban az esetben 
a helyszínen kézpénzzel fizethet.

 7. Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a GLS Hungary Kft. Futárszolgálat futárai kézbesítik. A 
csomagok kézbesítése munkanapokon történik 08-17 óra között. Szállítási címként célszerû olyan címet megadni, ahol 
a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és 
a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Megrendelõ köteles a csomagot átvételkor megvizsgálni. A terméke(ke)n észlelt esetleges sérülés esetén kérje a 
jegyzõkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt Üzemeltetõnek nem áll 
módjában elfogadni!

Áruházunk mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan        
felmerülõ esetleges további kérdések esetén az üzemeltetõ adatai között megadott       elérhetõségeinken rendelkezésére 
állunk

8.. Elállás joga

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont 
rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minõsülõ vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék 
kézhez vételétõl számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt, 
bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetõvel egyértelmû 
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írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltetõ 
az elállási nyilatkozat kézhezvételét követõen haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó 
elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül az 
üzemeltetõnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követõ 14 napon 
belül köteles az üzemeltetõ a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez 
alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos 
fuvarozástól eltérõ. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a 
szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlõ igazolását a termék visszaküldésérõl 
nem kapta meg. A két idõpont közötti eltérés esetén az üzemeltetõ a korábbi idõpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltetõ követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért 
kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû használatából eredõ 
károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag cégünkhöz történõ beérkezését követõen, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a 
visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges késõbbiekben történõ félreértések elkerülése végett van szükség. 
(például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

Megrendelõt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 
5.) Korm. rendelet (rendelet) alapján.

"A vállalkozások nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve 
amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ. Ha ezekben az esetekben 
elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedõ már nem 
tudná a kizárólag az azt megrendelõ fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegû terméket más vevõ számára 
értékesíteni.
Példaként említhetõ, amikor ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelõ egyedi kívánsága, az általa biztosított 
fotók alapján készítenek el. Hasonlóan nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha az általunk készített digitális 
fényképek elõhívásával, vagy egyedi számítógépes szoftverek megalkotásával bízzuk meg a webáruházat."

Üzemeltetõ fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben (pl. 
rossz minõségû fénykép elküldése esetén). Részben történõ teljesítésre kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést 
követõen kerülhet sor!

9. Panaszok intézése

Amennyiben kifogása van a legyártott termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy a következõ e-mail címen keresztül vegye 
fel velünk a kapcsolatot: devildecor.hu@gmail.com

Az üzemeltetõ a panaszról jegyzõkönyvet köteles felvenni,az üzemeltetõ adati között megjelölt helyen, és a panaszt a 
felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megõrizni. Az üzemeltetõ a hozzá érkezett panaszt a 
beérkezésétõl számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az 
üzemeltetõ elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetõvel kötött szerzõdésébõl eredõ jogviták 
elsõsorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy az üzemeltetõ  lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatóság elõtt intézhetõk. 

Bírósági eljárás és egyéb jogviták rendezése:
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Jogvita esetén az Üzemeltetõ mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkezõ 
bíróság jogosult eljárni.

10. Szerzõi jogok védelme:

A feltöltött képekért minden felelõsség Megrendelõt terheli, ezért ki kell jelentenie, hogy azokat szerzõi jog nem védi, 
személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak és a grafikák, kreatívok nem sértik harmadik fél jogait.

Üzemeltetõ semmilyen felelõsséggel nem tartozik a feltöltött képek használatából eredõ jogviták során, ezért 
Megrendelõt, mint felhasználót a továbbiakban teljes felelõsség terheli a feltöltött képekért és a használat során 
esetlegesen felmerülõ jogi következményekért.

A felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltetõt a fent említett jogsérelmekbõl származó összes követelés alól és 
megtéríteni az ügyben felmerülõ összes költségét.

11. Adatkezelés

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére 
nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés 
teljesítése nem kivitelezhetõ, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek a Szolgáltatóhoz, melyek személyes azonosításra nem 
használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.
A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó 
személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészõjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül 
bizonyos funkciók mûködésképtelenek.

A megrendelt termékrõl számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban elõírt módon és ideig tárolásra 
kerül.

Adatainak törlését a rendszerbõl, módosítását bármikor írásban kérheti.

A megrendeléssel kezdõdõ eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató 
adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhetõ el.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII 
törvénynek megfelelõen járunk el.

Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. 
törvény szabályai irányadók.

12. Szellemi tulajdon:

E honlap és az itt található tartalom Üzemeltetõ tulajdona.

Üzemeltetõ fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és 
terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlapon található bármely feltöltött anyagot, fotót, videót és szöveget kizárólag 
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Üzemeltetõ írásos beleegyezésével lehet részben, vagy egészben közölni, vagy bármilyen módon felhasználni.

Ez a nyilatkozat tiltó nyilatkozatnak minõsül.

13. Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

Hatályos: 2019.01.01.

                                                         Szathmári Antalné
www.devildecor.hu
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