
Általános szerződési feltételek 
 
Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, nyelve magyar. A regisztrációs lapot pontos adatokkal kérjük kitölteni , mert a 
hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért, vagy adatátviteli hibákért a Tokfaragas.hu Webáruház felelősséget nem vállal. 
  

                 
               

              
               

  
             

              
        

                
   
           

                   
            

          
            
                 

                 
                  

                  
              

  
                  

     
           

            
  

                   
              

              
        

 
        

 
             

              

      
  

                   
      

  
              

  
                  

                   
      

 
             

 
 

              
             

                 
                

                 
         

 
                    

       
  

              
     

                  
  

  
              
                 

   
  

           
           

  
  

                
                  

              
 

             

               
                 

              

 
             

Elállás és visszafizetés: Vevő a vásárlástól a termék kifizetése és átvétele utáni 8 munkanapon belül elállhat, Szolgáltató a termékekre 100%-os visszafizetési 
garanciát biztosít. Ennek feltétele, hogy Vevő az árut annak eredeti csomagolásában, okirataival együtt visszajuttatja a Szolgáltatónak és a visszajuttatással 
kapcsolatos költségeket, valamint a termékben bekövetkezett esetleges (pl. rendeltetés-ellenes használatból eredő) kárt megtéríti. A Szolgáltató a Vevő által kifizetett 
összeget az áru visszaszolgáltatásától számított 30 napon belül köteles visszatéríteni.

Szállítási határidő: A termékeket 8 munkanapon belül kiszállítjuk.

Árak: A megadott árak ÁFA-s fogyasztói árak és kiszállítási költség nélkül értendőek. Az árak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató az esetleges téves árakért 
felelősséget nem vállal. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az árat nem tartja elfogadhatónak, úgy a leadott rendelést felülbírálhatja.

Minimális rendelési érték: Minimális rendelési érték nincs.

Rendelés: A rendelés leadásának feltétele a Vevő neve (számlázási címe), szállítási címe, a szállítási mód megjelölése, a kívánt fizetési mód meghatározása. A 
rendelés teljesítésének feltétele a rendelt összeg ellenértékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

Rendelés-visszaigazolás: A rendelés leadását követően a Szolgáltató e-mailben megerősítést küld a Vevőnek a rendelés adatainak feltüntetésével.

Számlázás: A rendelés-visszaigazolással egyidejűleg a rendelésben leadott termékek bruttó áruértékének 100%-áról a Szolgáltató számlát állít ki.. A számla 
ellenértékének a Szolgáltató számlájára történő beérkezése után a Szolgáltató ezt a végszámlát elpostázza a Vevőnek, ami a Vevő számára a pénz megérkezésének 
igazolásául szolgál. A vételár megfizetése nélkül a rendelés érvénytelen.

Fizetés: A fizetés történhet készpénzben ( futárnak, vagy személyes átvétel esetén), átutalással, bankkártyával (paypal) vagy a szolgáltató bankszámlájára történő 
befizetéssel.

Áruátvétel/kiszállítás: Az áru átvehető a Szolgáltató raktárában, vagy megrendelhető kiszállítással is a weboldalon feltüntetett díjszabás alapján. Az áru átvételének 
feltétele a végszámla kiegyenlítése, tehát a végszámla ellenértékének a Szolgáltatóhoz való beérkezése a fizetésmód kiválasztásának függvényében.

                    
                     

                     
          

Garancia: A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Regisztráció érvénytelesítése: Abban az esetben, ha a regisztrált látogató bármilyen formában megsérti a vásárlás és szolgáltatás szabályait a 
Tokfaragas.hu Webáruház érvényteleníti a regisztrációt.

Egyéb: A Tokfaragas.hu Webáruház honlapján való vásárlás feltételezi a Vevőrészéről az internet technikai és műszaki korlátainak, valamint a technológiával együtt 
járó hibalehetőségek ismeretét.

Esetleges jogviták rendezése: A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók. A felek esetleges vitáikat igyekeznek 
békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre, a felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatár szerint a Fővárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét a jogviták esetére.

Az általános szerződési feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az általános szerződési feltételekben nem 
szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadók.

   

                     
           

                    
  

                  
                   

                  
                

               
 zerzői jogok: Az áruház online felületein található mindennemű képanyag, leírás, tájékoztatás, az oldal grafikai és szerkezeti kialakítása a Szolgáltató kizárólagos 
tulajdonát képezi. Ezek felhasználása a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
 Rendelésleadás és visszaigazolás: A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés a Vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak a Szolgáltató által e- 
mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs lap téves, hibás vagy érvénytelen adattal kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó 
esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. A hibás regisztrációból eredő téves címre való kiszállítás díját a Vevő köteles 
a Szolgáltatónak megfizetni.
A Vevő a leadott megrendelését a továbbítástól számított 24 órán belül írásban (e-mail) lemondhatja. Az írásbeli lemondás csak akkor érvényes, ha arról a Vevő 
megkapta a Szolgáltatótól az írásbeli e-mail-visszaigazolást.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, 
(és a vevő nem kapott rendelés-visszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 
             

             

            
  

           
  

Vevő: aki a Szolgáltató honlapján regisztrálja magát és elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol.

                     
           

                    
  

                    
  

 A vevő a weboldal használatakor elismeri, hogy az általános szerződési feltételekben meghatározott általános adatokat ismeri, elolvasta, a vásárlási és szállítási 
feltételeket megértette és elfogadta, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával adta le.

 A Tokfaragas.hu Webáruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) 
kormányrendelet alapján működik.

A Tokfaragas.hu Webáruház (továbbiakban Áruház) a vevők adatainak kezelésekor a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően jár el. A rendelés során 
kizárólag azokat az adatokat kéri el a vevőtől, amelyekre a visszaigazoláshoz, a számla kiállításához, illetve a szállításhoz, feltétlenül szükség van.
A Szolgáltató a jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amelyről köteles ügyfeleit tájékoztatni. A módosítások közzétételének útja ezen szerződés új 
verziójának online közzététele. A vevőnek minden leadott rendelése mellett az adott általános szerződési feltételek elfogadása is kötelező.
A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és a számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.

A jelen általános szerződési feltételek szempontjából szerződő felek egyrészről a Tokfaragas.hu üzemeltető Footgolf Hungary Kft. (későbbiekben
Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által biztosított, a látogató által megrendelt termékre vonatkozó szerződésszerű rendelési lapot kitöltő fél (későbbiekben 
Vevő).Szolgáltató: Tokfaragas.hu üzemeltető Footgolf Hungary Kft. (adószám: 23921515-2-41 Bank neve: Unicredit Bank,
bankszámlaszám:
10918001-000000106-94030005 , e-mail: info@tokfaragas.hu,telefon: +36-20-3303-574, székhely: 1028 Budapest, Várhegy utca 8., képviselője: 
Tamásné Gelencsér Ildikó)

A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) is lehetséges, erről Vevőnek e-mailen kell értesítenie a Szolgáltatót a info@geli.hu címen. 
Amennyiben a szállítási cím megváltozik, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási költséget is módosítsa a megváltozott feltételek szerint. 
Cégünk futárszolgálattal a csomagot rendeléstől számított 72 órán belül feladja. Erről e-mailes tájékoztatást kapnak, mely tartalmazza a várható szállítási időt 
és minden egyéb információt.

Budapest, 2019. szeptember 29.


