VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK AZ eNJe.hu WEBOLDALON

Az alábbiakban az eNJe.hu oldalon történő vásárlás feltételeit (a továbbiakban, mint: Feltételek) olvashatja.
Kérjük vásárlás előtt gondosan olvassa át az alábbi szöveget, mert az abban foglaltak érinthetik az Ön
törvényes jogait
Bevezető
Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - az enje.hu internetes áruházban (továbbiakban
eNJé Shop) történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a eNJé Shopban
található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó
feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az
alábbi telefonszámot: +36 30 670 4042
(Raygun Kft, Munkaidőben: 9- 17 óráig munkanapokon!)
A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó (Raygun Kft. 1111 Budapest,
Kende u. 3.) között esetlegesen létrejövő szerződés alapvető feltételeit. A jelen Feltételek határozzák meg
továbbá az enje.hu weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.
A Vevő az enje.hu - oldalon a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg
tudja megrendelni a webáruházban szereplő termékeket. és magára nézve - felel az ő általa megadott
adatokért. A hibásan megadott mail cím, maga után vonja a rendelés nem teljesülését, mivel az Eladó nem
tud kommunikálni a Vevővel.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az áruházba az alábbi dolgokat bármikor változtathatja:
termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása.
A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a
megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha az enje.hu-t a korábbiakban már
használta.
A szerződés létrejötte
Az enje.hu használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és a Raygun Kft. között.
A eNJé Shopban leadott megrendelést, a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő
visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között,
a termék átadásakor jön létre. Az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is törölheti a
megrendelést, ha a megrendelt termék nincs készletében vagy időközben az ár változott. Ilyenkor minden
esetben írásba értesítik mail-en a Megrendelőt. Az estleges változások miatt ilyenkor mindkét fél elállhat.
Bolti átvét
Az eNJé termékeket egyenlőre csak házhozszállítással lehet megrendelni, bolti átvét nem lehetséges.
Szállítási feltételek
Az eNJé Shop-ben megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 3
munkanap amennyiben a termék raktáron van. (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem
számít be). A vásárló által megadott mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását ill. bolti átvételét nem
tudják a megadott 3 napon belül biztosítani.
A vevő amennyiben a kiszállítást választotta a Raygun Kft. mail-en küld értesítést melyik nap érkezik a
temék a Vevő által megadott szállítási címre. A Futár munkaidőben szállít 9-17 óra között.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a eNJé Shop-ban
megrendelt terméket az Eladótól átvette.
Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és a
számlát.
Árak, fizetési mód és fizetés
Fizetési módok:
Utánvéttel: átvételkor a futárnak kell fizetni készpénzt

Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetett árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad az Eladó
a Vevő felé mail-en keresztül.
Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart
(amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). Az eNJé Shop-ban megjelenő árak
minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.
A termék kiszállításának költségeit a vevőnek kell megfizetni. Az eladó a kiszállítási egyeztetésben minden
esetben közli a szállítás árát.
A termékek árának kifizetési módja a kiszállításkor utánvét. Az utánvét az jelenti hogy a termékek árának,
illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénz fizetéssel, a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra
a termék árának megfizetése után kerül sor.
Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes
összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a
tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.
Szavatosság
Az eNJé Shop-ban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi a szavatossági kötelezettség átadó az
Eladót terheli. A szavatosság arra terjed ki, hogy az eNJé Shop-ban megrendelt és az Eladó által leszállított
termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A termékeken kicsapódó kakaóvaj, vagy a termékek
esetleges apró esztétikai hibái (karc, 1-2 apró buborék, a szállítás során a dobozban felborult bonbonok)
nem minősülnek gyárási hibának.
Szerzői jogi kikötések
A terméken vagy azon belül található szövegek, képek, hangfelvételek az Eladó kizárólagos tulajdonát
képzik. Azokról másolat, kivonat vagy egyéb felhasználás az Eladó írásos engedélye nélkül nem készíthető.
Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések
keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért,a szállítás esetleges késéséből adódó
károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.
A viszonteladás
Az eNJé Shop-ban történő vásárlással a Vevő nem szerez jogot arra, hogy a terméket harmadik személyek
számára értékesítse.
A termék visszaszolgáltatása
a.) A Vevő a szerződéstől a megrendeléstől számított 6 (hat) órán belül, indoklás nélkül elállhat, de erről az
Eladót a megrendelést követően, írásban értesíteni köteles. Ennek hiányában a megrendelés végleges lesz.
Vevőnek az átvételkor ellenőrizni kell a terméket, és azt, hogy a termék minden egyes eleme hiánytalanul
megérkezett. A Vevő elállási jogával és reklamációval nem élhet, ha a vásárolt terméket már átvette.
b.) Amennyiben a terméket az Eladó élvezhetetlen állapotban adta át a Vevő részére (ilyenkor az Eladó
bevizsgálása és jegyzőkönyv felvétele szükséges), a Vevő a terméket nem vette át és a Vevő a termék
átvétele napjától számított három napon belü ezt írásban kéri az Eladótól a termék kicserélését akkor az
Eladó a terméket kicseréli.
Egyéb feltételek
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a távollévők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.

