General terms and conditions
General Terms and Conditions
Érvényes 2015.11.23. napjától. (Módósított 2016.04.13)
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.interbolt.eu weboldalon, található webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan
kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.interbolt.eu
webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
Felhasználó a weboldal használatával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Interbolt.eu Kft. fenntartja a jogot, hogy
a Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan azt módosítsa.
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Supervisory Authorities
Keszthelyi Városi Polgármesteri Hivatal
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Zala Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Warranty - Frequently Asked Questions
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön 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. Továbbá az nem alkalmas a rendeltetészerű használatra.
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 gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén alapján az Interbolt.eu jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után a nem
redneltetészerű használat vagy szállítás útán keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

Reward Points
A termék bruttó ára után kapható pontérték 1% a fizetendő végösszegnek. Regisztráció után járó pontok száma 1000. Vásárlást
követően kapott pontok 365 nap múlva lejárnak. Ez után már nem használhatja fel a vásárló azokat. Maximum 20% arányban
használható fel a pontegyenleg a vásárláskor. Továbbá minimum 100 000HUF rendelési összeg felett lehet a pontokat felhasználni.
Amennyiben egyedi ajánlat alapján történik a vásárlás, akkor pontok nem járnak a vásárlás után.

