Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a webáruházat üzemeltető:
Froemel Fruzsina ev.
székhelye: 1086 Budapest, Dobozi utca 27. em.: 4. ajtó: 2.
adószáma: 54976731-1-42
nyílvántartási száma: 55714222
email elérhetőség: nina.froemel@ninuskakitchen.hu
telefonszám: +36 70 336 08 11
továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a
vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF
szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
Jelen ÁSZF hatálya, módosítása
A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid
felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori
módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a
Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.
A ninuskakitchen.hu webáruház Szolgáltatása
2.1 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak a 18. életévüket betöltött természetes személyek, valamint jogszerűen bejegyzett
nem természetes személyek számára érhetők el.
A Szolgáltató és a vásárló közötti szerződés
3.1 Vásárlás folyamata
A vásárló a webáruházon keresztül megrendelést adhat le egy vagy több, a webáruházban elérhető termékre. A vásárlás részeként a
vásárló megadja személyes adatait, az általa preferált kiszállítás, valamint fizetés módját. A megrendelés adatait a megrendelés
véglegesítése előtt a vásárló áttekintheti az összesítő képernyőn. Ezt követően a sikeres megrendelésről a vásárló az általa megadott
email címre értesítést kap, melyben részletes tájékozatást kap a termék letöltési lehetőségeiről.
A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség a felhasználó a webáruházban megadott személyes adatainak, valamint az online
fizetésért felelős Barion Payment Zrt. felületen megadott bankkártya információknak illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából
eredő károkért.
3.2 Megrendelések egyeztetése, törlése
A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a vásárló adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a
regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés
érdekében.
Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni a megrendelést és törölni azt a
regisztrált felhasználó által megadott e-mail címre történő értesítéssel egyidejűleg.
3.3 Fizetési módok
A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét a Honlapon keresztül elérhető Barion
fizetőfelületen keresztül bankkártyával teljesíti. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete
alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A Szolgáltató e-számlát küld a billingo.hu rendszerén keresztül a szolgáltatás megrendelője részére a fizetési kötelezettség teljesítése
utáni 48 órán belül.
Amennyiben a rendelés ellenértéke nem került bankkártyás úton rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés
teljesítését, illetve kézbesítését az ellenérték hiánytalan kifizetéséig. A megrendelést leadó vásárló a megrendelés összes tételét
egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja, amennyiben annak tartalmával vagy bármely tételével
elégedetlen, azaz a Szolgáltató nem végez és nem fogad el részteljesítést.
3.4 Felelősség az internetes fizetési felület tekintetében
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon keresztül elérhető, az Brion Payment Zrt. által biztosított internetes fizetési felülettel
kapcsolatosan felmerülő bármilyen nemű meghibásodásból eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Azzal kapcsolatosan a Honlap
látogatója, illetve felhasználója közvetlenül az Barion Payment Zrt-hez kell, hogy forduljon.
3.5 Termékek ára
A Szolgáltató termékeit a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek bruttó árak. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor
megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már véglegesen jóváhagyott
rendelések ellenértékét nem befolyásolják.
Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így
különösen ha nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(ke)t a hibás áron
értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a
megrendelést leadó felhasználó elfogadhat vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés
fenntartásával vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.
3.6. Megrendelések házhozszállítása
A webáruházban megvásárolható e-book-ok nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, így ezen
jellegükből kifolyólag házhozszállítás nem történik.
Az elállási és felmondási jog nem illeti meg a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a kizárja e jog gyakorlását az alábbi
szolgáltatások és termékek vonatkozásában:
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes

beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy
a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.
A Vegán Tündérkonyha karácsonyi csomag egyedi megrendelésre készül, 2021. november 30-ig lehet megvásárolni a csomagot, amit
december 13-23. között szállít házhoz a GLS futárszolgálat, vagy választhatod a váci személyes átvételt a Libra Delikátban. A
kiszállítás pontos időpontjáról, illetve a személyes átvétel időtartamáról e-mailben kap a vevő tájékoztatást.
A honlapra vállalt garanciák
A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további feltételek és információk a
Honlapon megtalálhatóak és jelen ÁSZF részét képezik.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége
érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy
harmadik személyek által elhelyezett kártevő alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható
intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban
ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói
részéről vélelmez a Szolgáltató.
Szerzői jogok
Honlapon teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap
arculata, megjelenése és felépítése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A
Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában,
hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.
Panasz, jogvita
Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a nina.froemel@ninuskakitchen.hu email címen
terjesztheti elő.
7.1 Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat, panaszokat fenti elérhetőségeken történt
előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol az Ön
kifogására.
7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik,
az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
Bírósági eljárás kezdeményezése.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Budapest, 2021.11.15

