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Általános szerződési feltételek

Garanciális feltételek:

A gyári alkatrészek használtak, 2 hetes beszerelési garancia csak arra az alkatrészre vonatkozik, amely beszerlés után kiderűl hogy, rossz

vagy nem működik.

Ha az alakatrész rossz vagy nem működik, akkor csere alkatrészt biztosítunk ha az nem lehetséges mert nincs raktáron és nem tudunk pár

napon belül beszerezni, akkor pénz vissza fizetési garanciát vállalunk.

Ha az alkatrész az Ön hibájából rossz, téves rendelésből lett le adva vagy ha nem szakszerű beszerlésből adódik a hiba illetve ha a gépjármű

nem megfelelő működéséből hibásodik meg a jó alkatrész, akkor nem áll modunkban pénz visszafizetési garanciát vállalni. 

Vásárlási feltételek

Böngészés

Az oldalon történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Az oldalon a termékek között több módon is böngészhet:

ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESŐ dobozba beírva,

a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.

A kitallózott termékeket rendezheti név (ABC) vagy ár szerinti sorrendbe. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény

(2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán,

és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.

A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti,

amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz”

gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató

részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére.

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

Postai utánvét

Személyes átvétel

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék

kiszállításának díja is.

A fizetés történhet:

Utánvétes csomagként

Banki átutalással

Készpénzel

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.
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A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a

megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is emailben küldjük el vásárlóink részére.

Reklamáció

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

telefonon: +36-70-389-8619

e-mailben: auto@motorvalto.hu

Tárhelyszolgáltató

A honlapberles.hu webáruház az Oleander Informatikai Kft. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Oleander Informatikai Kft.

Tárhelyszolgáltató email címe: iroda@honlap.hu

Tárhelyszolgáltató címe: 3525, Miskolc, Széchenyi u. 22. 2/5.

Tárhelyszolgáltató adószáma: 23082445-2-05
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