VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
1. Általános adatok, kapcsolat
Webáruházunkból történő rendeléssel Ön a Progastro étrendkiegészítő termékek kizárólagos
magyarországi forgalmazójával a Progastro Kft.-vel (cégjegyzékszám 13252719-2-41;
adószám 13252719-2-41: székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 19.) kerül kapcsolatba.
Ha bá rmilyen ké rdé se, vagy é szrevé tele van a megrendeléssel, termékeinkkel kapcsolatban,
azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti felénk: info@progastro.hu
A webáruház üzemeltetője:
ProGastro Kft.
1139 Budapest, Forgách utca 19
cégjegyzékszám: 13252719-2-41
adószám: 13252719-2-41
bankszámla szám: 11702043-21101151-00000000
NAIH szám: NAIH-115150/2017
1. Megrendelés, fizetés, szállítás
A forgalmazott termékek lényeges tulajdonságairól a megfelelő tájékoztatást az egyes
termékek részletes termékismertető oldalán találja. A webá ruhá zban feltüntetett á rak minden
esetben bruttó é rté kben vannak megadva, tehá t a 27%
-os Áfa-t tartalmazzá k, a szállítási díjat
külön számítjuk fel, csomagolási és egyéb díjat nem számítunk fel.
Regisztráció kell/nem kell?
Regisztráció a vásárláshoz opcionális. Javasoljuk, hiszen így egyben is tudja kezelni
vásárlásait, vissza tudja nézni, törölheti vagy éppen kiegészítheti.
Hogyan tudok rendelni?
Kosárba helyezés után, kiválaszthatja külön még hány darabot szeretne az adott termékből.
Esetleg folytathatja a vásárlást további termékek kiválasztásával. Tovább a pénztárhoz
gombbal, megnézheti milyen összegbe fog kerülni a kiválasztott termék. Ezután kell a
szállításhoz és a számlához szükséges adatokat megadni.
A következő fizetési módokra van lehetősége:
Banki előre utalás
Utánvét- Futár szolgálat
Személyes átvétel
A vásárlás befejezéséhez minden esetben el kell fogadni a jelen általános szerződési
feltételeket!
Fizetési módok, átvételi lehetőségek

A megrendelt termékek átvételére személyesen irodánkban vagy futárszolgálatos
házhozszállítás útján van lehetőség.
Futárszolgálatos házhozszállítás esetén lehetőség van a csomagot:
- előre utalással kifizetni ( bankszámlaszámunk: 11702043-21101151-00000000, a kézbesítést
az utalás beérkezését követően kezdjük meg)
- bankkártyával fizetni a weboldalon történő vásárlás folyamán
- utánvétellel, azaz a kézbesítéskor a futárnak készpénzben kifizetni. Az utánvételes
fizetésnek utánvételi/készpénzkezelési díja van.
A szállítást megbízott futár partnerünk a GLS végzi.
Szállítási díjaink:
0-11.499 Ft között: 1.100 Ft,
11.500 Ft felett: ingyenes!
Utánvételi díj:
0-11.499 Ft között: 500 Ft,
11.500 Ft felett: ingyenes!
Személyes átvétel irodánkban:
Visszaigazolást követően. Csak az előre kifizetett termékeket tudjuk a személyes átvétel során
átadni.
III. Elállási jog
A szerződéstől a termé knek, több termé k adá své telekor, ha az egye
s termé kek szolgá ltatá sa
elté rő idő pontban törté nik, az utoljá ra szolgá ltatott termé knek, több té telbő l vagy darab
bó l
á lló termé k eseté n az utoljá ra szolgá ltatott té telnek vagy darabnak, ha a termé ket
meghatá rozott idő szakon belül rendszeresen kell szolgá ltatni, az első szolgá ltatá snak, az Ön
vagy az Ön á ltal megjelö lt, a fuvarozó tó l elté rő harmadik szemé ly á ltali á tvé telé nek napj
á tó l
szá mı́ tott (tizenné gy) napon belül gyakorolhatja. Elá llá si jogá t a szerzoé̋ ds megköté sé nek
napja é s a termé k á tvé telé nek napja közötti idő szakban is gyakorolja.
Elá llá si jogá t az elá llá st tartalmazó egyé rtelmű nyilatkozatá nak megküldé sé vel gyakorolh
atja
– akké nt, hogy nyilatkozatá t eljuttatja a fent megjelö lt elé rhető sé gek valamelyiké re postai
ú ton, vagy e-mail ú tjá n. Ké tsé g eseté n Önt terheli annak bizonyı́ tá sa, hogy elá llá si jogát
megfelelő en gyakorolta.
Amennyiben a fentieknek megfelelően jogszerűen eláll a szerző dé stő l, haladé ktalanul, de
legké ső bb az elá llá sró l való tudomá sszerzé sé tő l szá mı́ tott tizenné gy napon belül vissza
té rı́ tjük
az Ön á ltal ellenszolgá ltatá ské nt megfizetett teljes összeget, ideé rtve a teljesı́ té ssel
összefüggé sben felmerült költsé geketis, az Ön által igé nybe vett fizeté si mó ddal megegyező
mó don. Az Ön kifejezett beleegyezé se alapjá n a visszaté rı́ té sre má s fizeté si mó d is
alkalmazható, Önt ebbő l adó dó an semmilyen többletdı́ j nem terhelheti. Ha Ön kifejezetten a
legkevé sbé költsé ges szoká sos fuvarozá si mó dtó l elté rő fuvarozá si mó dot vá laszt, nem
vagyunk kötelesek visszaté rı́ teni az ebbő l eredő többletköltsé geket.
A termé k adá své telé re irá nyuló szerző dé s eseté n mindaddig visszatarthatjuk a vissz
atérítendő
összeget, amı́ g Ön a termé ket vissza nem szolgá ltatta, vagy ké tsé get kizá ró an nem igazolta,
hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korá bbi idő pontot kell figyelembe venni.

Elállása esetén Ön köteles a termé ket haladé ktalanul, de legké ső bb az elá llá s közlé sé tő l
szá mı́ tott tizenné gy napon belül visszaküldeni, illetve részünkre átadni. A visszaküldé s
hatá ridő ben teljesı́ tettnek minő sül, ha a termé ket a hatá ridoejá
̋ l rta elő tt elküldi. A termé k
visszaküldé sé nek közvetlen költsé gé t Ön viseli.
Felhívjuk figyelmét, hogy a termék felbontását követően elállási jogát nem
gyakorolhatja.
Felbontott terméket nem áll módunkban visszavenni.
IV., Szavatossági jogok
1. Kellé kszavatossá g
Ö n az eladó hibá s teljesı́ té se eseté n a vá llalkozá ssal szemben kellé kszavatossá gi igé nyt
é rvé nyesı́ thet a Polgá ri Törvé nykönyv szabá lyai szerint.
Milyen jogok illetik meg Ö nt kellé kszavatossá gi igé nye alapjá n?
Ö n - vá lasztá sa szerint-az alá bbi kellé kszavatossá gi igé nyekkel é lhet:
Ké rhet kijavı́ tá st vagy kicseré lé st, kivé ve, ha az ezek közül az Ö n á ltal vá lasztott igé
y n
teljesı́ té se lehetetlen vagy a vá llalkozá s szá má ra má s igé nye teljesı́étéhez
s ké pest ará nytalan
többletköltsé ggel já rna. Ha a kijavı́ tá st vagy a kicseré lé st nem ké rte, illetve nem ké rhett
e, ú gy
igé nyelheti az ellenszolgá ltatá s ará nyos leszá llı́ tá sá t vagy a hibá t a vá llalkozá s kó ̈ gé
ltsere Ö n
is kijavı́ thatja, illetve má ssal kijavı́ ttathatja vagy- vé gső esetben - a szerző dé stő l is elá llhat.
Vá lasztott kellé kszavatossá gi jogá ró l egy má sikra is á tté rhet, az á tté ré s költsé géonban
t az Ö n
viseli, kivé ve, ha az indokolt volt, vagy arra a vá llalkozá s adott okot.
Milyen hatá ridő ben é rvé nyesı́ theti Ö n kellé kszavatossá gi igé nyé t?
Ö n köteles a hibá t annak felfedezé se utá n haladé ktalanul, de nem ké ső bb, mint a hiba
felfedezé sé tő l szá mı́ tott kettő hó napon belül közöi.lnUgyanakkor felhı́ vom a figyelmé t, hogy
a szerző dé s teljesı́ té sé tő l szá mı́ tott ké t é ves elé vülé si hatá ridő n túl, illetőlegrmék
a te
minőségmegőrzési határidejének lejártát követően kellé kszavatossá gi jogait má r nem
é rvé nyesı́ theti.
Ö n velünk szemben é rvé nyesı́ theti kellé kszavatossá gi igé nyé t.
Milyen egyé b felté tele van kellé kszavatossá gi jogai é rvé nyesı́ té sé nek?
A teljesı́ té stő l szá mı́ tott hat hó napon belül a kellé kszavatossá gi igé nye é rvé nyesı́nek
té séa
hiba közlé sé n tú l nincs egyé b felté tele, ha Ö n igazolja, hogy a termé ket tőlünk vásárolta. A
teljesı́ té stő l szá mı́ tott hat hó nap eltelte utá n azonban má r Ö n köteles bizonyı́ tani, hogy
z Öan
á ltal felismert hiba má r a teljesı́ té s idő pontjáan
b is megvolt.
2. Termé kszavatossá g
Milyen esetben é lhet Ö n a termé kszavatossá gi jogá val?
Ingó dolog (termé k) hibá ja eseté n Ö n- vá lasztá sa szerint- az 1. pontban meghatá rozott jogá t
vagy termé kszavatossá gi igé nyt é rvé nyesı́ thet.

Milyen jogok illetik meg Ö nt termé kszavatossá gi igé nye alapjá n?
Termé kszavatossá gi igé nyké nt Ö n kizá ró lag a hibá s termé k kijavı́ tá sá t vagy kicserét lé sé
ké rheti.
Milyen esetben minő sül a termé k hibá snak?
A termé k akkor hibá s, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatá lyos minő sé gi
követelmé nyeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyá rtó á ltal adott leı́ rá sban szereplő
tulajdonsá gokkal.
Milyen hatá ridő ben é rvé nyesı́ theti Ö n termé kszavatossá gi igé nyé t?
Termé kszavatossá gi igé nyé t Ö n a termé k gyá rtó á ltali forgalomba hozatalá tó l szá mı́ tott ké t
é ven belül é rvé nyesı́ theti. E hatá ridő , illetőleg a termék minőségmegőrzési határidejének
eltelté vel e jogosultsá gá t elveszti.
Kivel szemben é s milyen egyé b felté tellel é rvé nyesı́ theti termé kszavatossá gi igé nyé t?
Termé kszavatossá gi igé nyé t kizá ró lag az ingó dolog gyá rtó já val vagy forgalmazó já val
szemben gyakorolhatja. A termé k hibá já t termé kszavatossá gi igé ny é rvé nyesı́ té se eset
é n
Ö nnek kell bizonyı́ tania.
A gyá rtó (forgalmazó ) milyen esetben mentesül termé kszavatossá gi kötelezettsé ge aló l?
A gyá rtó (forgalmazó ) kizá ró lag akkor mentesül termé kszavatossá gi kötelezettsé ge aló l, ha
bizonyı́ tani tudja, hogy:
- a termé ket nem üzleti tevé kenysé ge köré ben gyá rtotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomá ny é s a technika á llá sa szerint a forgalomba hozatal idő pontjá ban nem volt
felismerhető vagy
- a termé k hibá ja jogszabá ly vagy kötelezőható sá gi elő ı́ rá s alkalmazá sá bó l ered. A gyá rtó nak
(forgalmazó nak) a mentesülé shez elegendő egy okot bizonyı́ tania.
Felhı́ vom figyelmé t, hogy ugyanazon hiba miatt kellé kszavatossá gi é s termé kszavatossá gi
igé nyt egyszerre, egymá ssal párhuzamosan nem é rvé nyesı́ thet. Termé kszavatossá gi igé nyé nek
eredmé nyes é rvé nyesı́ té se eseté n azonban a kicseré lt termé kre, illetve kijavı́ tott ré szre
vonatkozó kellé kszavatossá gi igé nyé t a gyá rtó val szemben é rvé nyesı́ theti.
3. Jó tá llás
A weboldalunkon értékesített termékekre a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező jótállás
nem vonatkozik.
1. Panaszkezelés
Panaszát a fenti elérhetőségeken jelentheti be levélben vagy e-mail útján, vagy szóban
telefonon keresztül. A panaszt megvizsgáljuk és lehetőség szerint haladéktalanuk orvosoljuk.
Amennyiben a panasz kezelé sé vel nem é rt egyet, vagy a panasz kivizsgá lá sa azonnal nem
lehetsé ges, jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza a panaszos nevé t, cı́ mé t és a panasz
leı́ rá sá t. A jegyző könyv má sodpé ldá nyá t a panaszosnak legké ső bb 30 napon belül
megküldjük. Amennyiben a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (Pest
Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.) fordulhat.

