ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (fogyasztó) a www.hatmasszazs.hu, www.hátmasszázs.hu illetve
a

.hat asszazs. o

í e elérhető ho lap hasz álatá al ki il á ítja, hog is eri és elfogadja,

az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77- :

.§ alapjá

egírt általá os szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a weboldalaink által kínált
lehetőségek ek, fig el ese ol assa el az Általá os Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat
kötelező ér é ű ek teki ti

agára éz e.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel
sza ál ozott szerződés a Ptk. szeri t tá olle ők között létrejött szerződés ek

i ősül.

. Üze eltetői adatok:
Cégnév: Tóth Gábor e.v. (hatmasszazs.com, hatmasszazs.hu, hátmasszázs.hu)
Székhely: 1205 Budapest, Bányász u. 41/B.
Adószám: 76195826-1-43
Nyilvántartási szám: 27533081
Szerződés

el e:

ag ar

Elektro ikus elérhetőség: i fo@hat asszazs. o
Telefo os elérhetőség: +

395 6773

Számlaszám: 10102244-08428800-01005000 (Budapest Bank Zrt.)
A szolgáltató a jele általá os szerződési feltételek e a to á

iak a : Üze eltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Az Ajá dékutal á
http://

re delő űrlap kitöltésé el a ho lapo található árlistá a

.hat asszazs. o /arak/ szereplő ala e

i ter ék

"Árak"

eg ásárolható.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben csak illusztrációként szerepelnek.
3. Rendelési információk
A

egjele ített ter ékek kizárólag a ho lapo keresztül, o li e re delhetők

eg, o li e kiküldéssel,

interneten keresztüli utalással vagy a B-Payment Zrt. által biztosított PayByLink-en keresztüli
a kkárt ás fizetéssel, illet e sze él ese a

egre delő, ag

eghatal azottja általi át étellel.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak 0%-os ÁFA-t tartal az ak,

ert Üze eltetőkre ala i

adómentesség vonatkozik. Az árak nem tartalmazzák a postázás vagy házhoz szállítás díját.

A e

i e az üze eltető hi ás árat tü tet fel a ter ék

ellenére, és a termék ára a

ellett, a tőle el árható go dosság

ak általá osa elfogadott árától eltér, úg az üze eltető e

köteles a

terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló
részére a alós áro törté ő ásárlás lehetőségét. A e
kí á él i, úg
Ha ő e
részletese

i e a ásárló ezzel a lehetőséggel e

egilleti a szerződéstől aló eg oldalú elállás joga.

i for á iót szeret e kap i a ter ékről, és a ho lapo közzétett i for á iók ál
tájékoztatásra a szüksége, úg az üze eltetői adatok között rögzített telefonszámon

szí eskedje fel e

i a kap solatot az üze eltető el.

3. A rendelés menete
A. Az Ajá dékutal á

re delő űrlap kitöltésé el és eküldésé el re delését rögzítjük. A re deléshez

regisztráció nem szükséges.
B. A rendelés annak kifizetése előtt törlésére ár el elérhetőségü kre küldött e-maillel vagy
telefo o , ag sze él ese , szó a törté ő jelzéssel lehetséges. Ug a eze
a a

egre delés

ódosítására, illet e ki tudja álaszta i az Ö

ódoko lehetőség

ek leg egfelelő

fizetési és

átvételi módot.
Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött, akkor a kiválasztott fizetési módon
törté ő fizetéssel églegesítheti a
C. Az Ajá dékutal á

egre delését.

egre delő űrlap eérkezése utá a

egadott e-mail címére küldünk Önnek

egy automatikus visszaigazolást. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el
megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az
üze eltetői adatok segítségé el.
Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldjük Önnek a
nyomtatható ajándékutalvány mintát, illetve, ha a bankkártyás fizetési módot választotta, egy linket "PayByLink" -, melyre kattintva a B-Payment Zrt. által üzemeltetett biztonságos fizetési oldalon
bankkártyája adatainak megadásával fizethet. A megrendelt termék (masszázs) igénybevételére csak
ezt kö etőe kerül sor.

4. Regisztráció
A honlapon található szolgáltatások igénybe vételéhez, vagy a megrendeléséhez regisztráció nem
szükséges.

5. A megrendelések feldolgozása
A

egre delések feldolgozása a ho lapo

feldolgozásaké t

egjelölt

it atartási idő alatt törté ik. A

egjelölt időpo toko kí ül is a lehetőség a

lejárta utá törté ik, sak az azt kö ető

egre delés

egre delésre, de ha az a

u kaidő

u kanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az

elfogadott ajándékutalvány-megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva maximum
, azaz öt

u ka ap. A

a az eset e , ha a

írásban vagy telefo o fel eszi a kap solatot a
határidő a

egre delés hiá os, e
egre delő el. E

értel ezhető, Üze eltető

e az eset e a teljesítési

egre delés sikeres po tosításá ak apjától szá íta dó.

O li e időpo t kérés feldolgozása az űrlap eérkezésétől szá ított
vasárnap 20:00 közötti eérkezési idő eseté

a i u

ag telefo o fel eszi a kap solatot, és

szolgáltatás teljesíthető. Megre delő e

Külö öse

e

a

ás időpo tot ja asol, a ikor a kért

köteles a felajá lott időpo tot elfogad i, se
köteles

egre delő ek, ha a kért időpo t a a kért szolgáltatás e

a az eset e , ha a

-

teljesíthető, üze eltető a

időpo tot kér i, re delésétől kö etkez é ek élkül elállhat. Üze eltető e
időpo tot iztosíta i

:

óra.

Ha az o li e időpo tkérés e szereplő feltételekkel a kérés e
egre delő el írás a

óra, pé teke

ásik
ásik

teljesíthető.

egre delt szolgáltatás feltételezhető igé

e e ője i s

vagy nem lesz a szolgáltatás igénybe vételére alkalmas állapotban (pl. nem masszírozható beteg).

6. A megrendelt termék ellenértéke fizetésének módja
A megrendelt termék fizetésének módja
Ba ki előre utalással törté ő teljesítés: ha

ár isszaigazoltuk az Ö

egre delését, akkor a

visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre
hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget
jó áírják a a kszá lá ko , a

egre delt szolgáltatás

asszázs igé

e ehető.

Sze él ese törté ő teljesítés készpé zzel ag SZÉP kárt á al: ez eset e Ö az üze eltető
telephelyén (1133 Budapest, Hegedűs G ula u. ., Masszázs Stúdió) forintban fizeti meg a termék
vételárát, vagy készpénzben, vagy bankkártyával vagy SZÉP kártyával
ez utó

i eset e

sak a sza adidő/rekreá ió alszá lá lé ő összeg ől tud fizet i .

Ba kkárt á al törté ő fizetés a kö etkező, ér é es és hatál os a kkárt ák tulajdo osai szá ára
lehetséges: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron. PayPass fizetés termináljainkon lehetséges.

Pay By Link-kel törté ő teljesítés: ho lapu ko törté
fizethető, a

egre delést feldolgozó és isszaigazoló e- ailü k e elküldött li kre törté ő

katti tással. Ekkor a
ki

egre delése o li e, a kkárt á al is

egre delő a B-Payment Zrt. biztonságos fizetési oldalán bankkártyával fizetheti

egre delését. Erről a sikeres fizetést kö etőe , legkéső

24 órán belül e-mailben számlát

küldünk.
A fizete dő égösszeg a

egre delés összesítője és isszaigazoló le él alapjá

i de költséget

tartal az. A szá lát a fizetést kö etőe e-mailben küldjük ki.

7. Elállás joga
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék
ajá dékutal á át ételétől szá ított
apo elül. A Vásárló elállási jogát az erre o atkozó
eg értel ű ilatkozat útjá telefo o …. , e- ail e í , illetőleg a /
. II. . Kor .
rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is
gyakorolhatja.
A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés
közötti időszak a is g akorol i.

egkötésé ek apja, és a ter ék át ételé ek apja

A termék kézhezvételének, át ételé ekek időpo tja:
•

át e őpo ti át étel eseté e a re delés át ételé ek időpo tja;

•

házhoz szállítás eseté e a futártól törté ő át étel időpo tja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre ()
isszakülde i. A Vállalkozás köteles az elállásról aló tudo ásszerzésétől szá ított
apo elül a
Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni.
Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési
óddal egeg ező ódo téríti issza. A Vásárló kifejezett eleeg ezése alapján a Vállalkozás a
isszatérítésre ás fizetési ódot is alkal azhat, de a Vásárlót e ől adódóa se
il e tö letdíj
nem terhelheti.
A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.
A Vállalkozás követelheti a ter ék e

re deltetésszerű hasz álatá ól fakadó károk

egtérítését.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
olyan nem szabvány - a www.hatmasszazs.com honlapon az "Árak" árlistában nem rögzített árú szolgáltatás(ok) esetében, amelyet kifejezette a fog asztó kérésére, az ő által sza ott igé ek
alapjá eg edi kérésé ek

egfelelőe került előállításra, leszer ezésre.

8. Jótállás
Jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.
9. Szavatosság
A szolgáltatott termék hibája esetén az üze eltető el sze

e kelléksza atossági igé

érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.
10. Panaszok intézése
Az üze eltető a pa aszról jeg zőkö

et köteles fel e

i, az üze eltető adati között

helyen, és a panaszt a felvétel apjától szá ított öt é ig, az arra adott álasszal eg ütt
üze eltető a hozzá érkezett pa aszt a eérkezésétől szá ított
érde i álaszt kell hog adjo . A e

apo

elül

egjelölt
egőriz i. Az

eg izsgálja és arra

i e pa aszra az üze eltető elutasító álaszt ad, azt írásban

eg kell i dokol ia. Az üze eltető el kötött szerződésé ől eredő jog iták elsősor a

ékés úto ,

megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság
előtt i tézhetők. A e

i e ezek e

ezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

11. Adatkezelés - honlap-technikai információk
A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím,
látogatás időtarta a, st . Eze adatokat az üze eltető kizárólag jogilag hitelese i dokolt, és
alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k
engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja
a ö gészője eállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy
egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó
ö gészőjé ek, és a el et a felhasz áló szá ítógépe tárol. A ookie-ban személyes adat nem kerül
tárolásra.
Az eg es i for atikai re dszerek által, a e áruház oldalai leadott

egre delés ől készült szá la

adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos
számviteli törvényben meghatározott időszakra. A ho lap ö gészése illet e az eg es űrlapok
kitöltése sorá

egadott adatokat az üze eltető izal asa kezeli. Adatai törlését,

ódosítását

bármikor kérheti írásban.
A

egre deléssel kezdődő eljárás sorá a

szolgáltató adat édel i

. é i CXII. tör é

re delkezései az irá adók, a

ilatkozata a ho lapo érhető el.

12. Egyéb rendelkezések
A jele általá os szerződési feltételek e

e

sza ál ozott kérdések e a Ptk. (2013. évi V. törvény),

fog asztói szerződések él a tá olle ők között kötött szerződésekről szóló
rendelkezései az irányadók.

/

. kor á re delet

