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Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Bootmaker Kft.
(székhely: 5900 Orosháza, Arany J. utca 4/A, adószám: 13119483204), mint szolgáltató
(továbbiakban “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó
általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti
magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem
utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve:
A szolgáltató székhelye:
A szolgáltató levelezési címe:

Bootmaker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5900 Orosháza, Arany J. utca 4/A.
2089 Telki, Gábor Áron utca 17

Elektronikus levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
EU Adószáma:

info@jolvagy.hu
04-09-006054
13119483-2-04
HU13119483

Nyilvántartásban bejegyzőhatóság neve
(cégbíróság):
Békés megyei cégbíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve:
A tárhely-szolgáltató adatai:

NAIH-91457/2015.
magyar
Bootmaker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Alapvetőrendelkezések:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint 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 összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok:
Adatkezelési szabályainkról bővebben az Adatvédelmi tájékoztató címűdokumentumban
olvashat, mely megtalálható a 
www.jolvagy.hu
címen.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
A megjelenített termékek csak online úton megvásárolhatóak. A megjelenített
árak az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák, viszont a kiszállítás díját nem.
A szállításról, valamint a vásárlás teljes összegéről a Kosár menüpontra kattintva
tájékozódhat.

Rendelés/Vásárlás menete:
Kosár használata, termékek kiválasztása
A kiválasztott termékeket a megvásárláshoz kosárba kell tenni az órák alatt
található “Kosárba rakom” gomb használatával. Minden egyes kattintás egy újabb
terméket helyez a kosárba. Fontos tudni, hogy ez nem kötelezi Önt vásárlásra,
amennyiben meggondolta magát, a KOSÁR menüpontban, vagy a Kosár
megtekintés linkre kattintva megtekintheti az aktuális tartalmat, és a bal oldalon
található piros X gombra kattintva veheti ki kosarából a tételeket.

A kosárba tett termékek mindaddig a kosarában maradnak, amíg meg nem
vásárolja vagy vissza nem teszi őket.
Vásárlás menete
Tegye a megvásárolni kívánt termék(ek)et a kosárba, majd a KOSÁR oldalon
kattintson a lap alján található “Tovább a pénztárhoz” gombra. Amennyiben nem
a számlázási címére kéri a szállítást, a jobb oldalon jelölje be a “Szállítás másik
címre?” pipát, és töltse ki értelem szerint.
Rendszerünk egy korábbi vásárlásnál esetlegesen megadott adatokat a vásárlás
könnyítése érdekében megőrzi és felkínálja automatikusan.
A lap alján összegezve találhatja az Ön által választott termékeket, a fizetendő
végösszeget, valamint itt választhat fizetési módot. A “Megrendelés elküldése”
gombbal küldheti el rendelését.
A vásárlást követően az Ön által megadott adatokkal számlát állítunk ki melyet a
szamlazz.hu e-számla rendszere továbbít a megrendeléskor megadott e-mail
címre. A számlán tételesen szerepelnek a rendelt termékek.
Egy rendelésen belül nem tudunk számlát megbontani! Ha bizonyos tételekről
külön számlát kér, ezeket a termékeket külön kell megrendelnie.
Megrendeléséről rendszerünk automatikus visszaigazolást küld.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:
Amennyiben a megrendelt termékünk raktárkészleten van, úgy a 14 óráig
elküldött megrendeléseket még aznap feladjuk. Ha átutalással fizet, úgy a
megrendelést csak akkor postázzuk, amikor már a számlánkra megérkezett a
pontos vételár.
A raktárunkban levőtermékek szállítási határideje 1-3 munkanap. Amennyiben a
megrendelt termék nincsen raktárkészletünkön, és azt be kell szereznünk, a
várható szállítási időkb. 6-7 hét. Amennyiben a gyártó raktárkészletén sincs a
termék, akkor meg kell várni a gyártást, ami hosszabb időt is igénybe vehet.
A rendelés feladásáról emailben értesítjük.

Elállás joga:
A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a
vásárlástól az átvételtől számított 14naptári napon belül. A 14 napos gondolkodási
időa megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét.

Amennyiben a vásárlást követő14 napon belül el kíván állni a vásárlástól, úgy
kérjük, hogy a sértetlen (külső sérelmi nyomoktól mentesen, eredeti
csomagolásban, minden védőfóliával ellátva és tartozékkal együtt valamint az
applikációból leválasztva) terméket a számlával, saját költségén küldje vissza
címünkre. A beérkezést követően megvizsgáljuk, amennyiben a fent említett
feltételek teljesülnek úgy a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszatérítjük
Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát a kezdeti szállítási díjjal együtt vagy
csere lehetőséget biztosítunk. Csere kérése esetén a csere darab Vevőrészére
történőeljuttatása a Vevőköltségén történik a weboldalon feltüntetett fizetési
módok használatával.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk!
A kért cserét 72 órán belül postára adjuk, amennyiben a kért termék raktárunkon
van. Ha a kért csere termék nincs raktáron és beszerzést kell indítanunk, úgy a
termék cseréje több mint 14 napot is igénybe vehet, a beszállító visszajelzése
alapján.
Abban az esetben, ha a terméken külsérellmi nyomok láthatóak vagy a
beüzemelés nem a rendelkezésre bocsátott módon történt (különös tekintettel a
nem megfelelőméretűSIM kártya használatából eredőkárokra), és/vagy a Vevő
nem tudja hiánytalan és sértetlen eredeti csomagolásban, fel ragasztott
védőcímkékkel együtt saját költségén cégünk részére azt vissza juttatni, nem áll
módunkban a termék visszavásárlása.
A lemondást az 
info@jolvagy.hu címre küldött email-ben tudjuk elfogadni. A
levélben fel kérjük tüntetni az alábbi adatokat:
-a termék megnevezése, vételára,
-a számla sorszáma
-a vásárlás időpontja,
-a vásárló által érvényesíteni kívánt igény (csere / teljes visszavásárlás)

Garancia, jótállás:
12 hónap szavatosságot vállalunk a megvásárolt termékekre abban az esetben, ha
a nyomtatott, illetve a webshop GYIK oldalán található kezelési, és
üzembehelyezési útmutatót betartva került felhasználásra.
Használatba vétel előtt számla ellenében a hibás, sérült termékeket rendelkezésre
álló készlet függvényében 14 naptári napon belül cseréljük vagy a vételárat
visszatérítjük.
Egyéb kérdésekben a 2014. június 13-án hatályba lépett, a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
alapján járunk el.

Garanciális igényét az 
info@jolvagy.hu címre küldött email-ben tudjuk elfogadni. A
levélben fel kérjük tüntetni az alábbi adatokat:
-a termék megnevezése, vételára,
-a vásárlás időpontja,
-a hiba bejelentésének időpontja
-a hiba leírása
-a vásárló által érvényesíteni kívánt igény
Az e-mail megérkezése után kollégáink felveszik a bejelentővel a kapcsolatot és
egyeztetnek a csere vagy javítás, esetlegesen a vételár visszatérítésének módjáról.

Panaszkezelés:
A termékkel kapcsolatos bármilyen észrevétel, panasz bejelentését írsban az
info@jolvagy.hu e-mail címre kérjük továbbítani. Kollégáink minden beérkezőüzenetet
rövid időn belül megválaszolnak és igyekeznek megoldást találni a jelzett problémára.

Vegyes rendelkezések:
A jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban a magyar polgári
törvénykönyv irányadó rendelkezései érvényesek.

