
Általános Szerződési Feltételek
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A jelen ÁSZF tartalmazza a Barrio Latino webshop (továbbiakban 
Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:
 
http://shop.barriolatino.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) 
adatai:

Bodzsár Tamás (e.v.)
Székhely címe: 3434 Mályi, Ady Endre u. 16.
Adószám: 62998066-2-25
Bankszámlaszám : 11715014-20000198-00000000

Telefon: +36305352183 (normál díjszabású)
E-mail: info@barriolatino.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a 
felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja 
venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF 
feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés 
jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem 
veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat 
és nem küldhet megrendelést sem.

3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint 
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jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, 
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és 
a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi 
szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató 
között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail 
a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló 
mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt 
terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés 
írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország 
joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései 
vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház 
elektronikus formában, automatikusan tárolja.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, 
amelyek tartalmazzák a termékek árát és a házhoz szállítás 
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költségeit.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a 
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

Szállítási információk

A megrendelés feldolgozása 1-3 munkanapon belül történik. 
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 
munkanapon belül.

A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett 
időpontban végzi.

A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) 
időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült 
csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg 
(utánvétel)
2. Paypal fizetés
3. Bankkártyás fizetés

Elállási jog

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. A 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása 
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értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől 
számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, 
visszaküldheti a megrendelt terméket


