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Általános Szerződési
Feltételek
I. A Szolgáltató
1. A www.caminomagaazelet.hu online áruházat dr. Máté-Horváth Nóra e.v.
üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
2. A Szolgáltató neve: dr. Máté-Horváth Nóra e.ev.
3. A Szolgáltató székhelye: 2038 Sóskút, Lejtő u. 6/A.
4. Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft; info@mhosting.hu

II. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelés menete
a. A megrendelések leadása a caminomagaazelet.hu internetes áruházban
kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a
https:/caminomagaazelet.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben
leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
b. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus
úton küldi el a Vevők részére.
c. A megrendelés leadása nincs regisztrációhoz kötve.
d. A termék kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.
e. A "megrendelem" gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési
kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül
automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben
tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási
feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait.
Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem
érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
f. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott
adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.
g. A szerződés nyelve magyar.
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h. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek
tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető,
visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés
azonosítószáma.
i. Az árak forintban értendők.
j. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra,
hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
k. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz.
l. Szolgáltató elektronikus számlát küld a Felhasználó részére.
m. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és
termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv
felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos,
jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
n. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
o. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok
(termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A
nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül
ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében
meghirdetett ajándéktermékek.
p. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a
termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért
a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.ban rögzített rendelkezések irányadóak.
q. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt
termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés
lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a
Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett
ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A
visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

2. A megrendeléstől való elállás
a. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat
a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül.
b. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, emailben (info@ragyogdtul.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.
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c. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől
(termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
d. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
e. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a
rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő
átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott
nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog
érvényesítését.
f. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába
(2038 Sóskút, Lejtő u. 6/A.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek)
visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött
termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket.
Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás
esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A
termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által
ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban
visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget
kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14
napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
g. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos
fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához
kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt
semmilyen többletköltség nem terheli.
h. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
i. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk
megtérítését.

3. Fizetési módok
a. Fizetés utánvéttel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül
kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét
a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a
termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
b. Online internetes kártyás fizetés - Barion: A megadott adatok mindvégig
biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik.
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A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS
megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás
védi.
A webáruház csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, a kártyaadatok
nem jutnak el hozzá. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok
megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni,
asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első
fizetésnél lehet regisztrálni, ez opcionális. A Barion fizetés használata ingyenes.
A Barion fizetés lépései:
●

A Pénztárnál a Barion fizetési mód kiválasztása, megrendelés elküldése

●

Fizetés bankkártya adatok megadásával: Ez a fizetési mód bárki számára
elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro,
Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a
kártya adataira, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion
regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.

●

Fizetés Barion tárcával:
o

Fizetés eltárolt bankkártyával: Ez a fizetési mód bárki számára
elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard,
Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával,
hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A
fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos
szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy
Barion tárcában több bankkártya is lehet.

o

Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel: Ez a fizetési mód
bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion
regisztrációval (és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez
e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett
elektronikus pénz, amely előre feltölthető készpénzbefizetéssel a
Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról
(sürgős esetben bankkártyáról is).

4. Átvételi módok
a. Foxpost automata: költsége a mindenkor közétett díjtáblázat alapján.
b. GLS futárszolgálat: költsége a mindenkori díjtáblázat alapján.
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III. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem
kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal,
sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező
adatokkal.
2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet
küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai
megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen
hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a
regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak
illetőleg helytállóak.
3. A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor
jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a
felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld,
továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai
közül.
4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a
felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy
törvényt sértő vélemények törlésére.
6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a
Szolgáltató
székhelyén
működő
ügyfélszolgálat
munkatársaihoz
az info@ragyogdtul.hu címen, illetve a +36 20 666 3285-ös telefonszámon
(munkanapokon 08:00-18:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).
7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton
keresztül, az info@ragyogdtul.hu címen, valamint a +36 20 666 3285-ös
telefonszámon.
8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű,
gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet
310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:
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Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
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Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
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Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
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Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu
9. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni,
akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon
regisztrációt
követően,
a
Szolgáltató
e-mail
címének
(info@ragyogdtul.hu) megadása mellett küldhető be panasz.
Hatályos: 2019. november 10-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak
a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a
hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

