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Általános szerződési feltételek elfogadása
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben
nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A jelen Általános Vásárlói Tájékoztató hatálya kiterjed
a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.lednewsky.eu webcímen található webáruházon keresztül történik. A jelen szerződésben és a
kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az
elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok (az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) irányadóak. A webáruház működésével,
megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén telefonon a
+36-1-347-5074 számon vagy nslbudapest@gmail.com e-mail címen rendelkezésére állunk!
Rendelés : A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. A termé
kekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfa tartalmát is,azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A vásárlás a
webáruházban NEM regisztrációhoz kötött. Amennyiben regisztrált felhasználó kíván lenni: A
Felhasználónak az első megrendelésnél meg kell adnia a Felhasználó számlázási és szállítási adatait,
telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát

(továbbiakban: regisztráció). A Felhasználó köteles az általa választott jelszót bizalmasan kezelni. A
Felhasználó e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház technikai jellegű üzenetet
küldjön részére. A regisztrált adatokat a Felhasználó e-mailben megerősített kérésére az Üzemeletető törli
a rendszeréből.
A megrendelések feldolgozása: A termékeket megrendelni és megvásárolni regisztráció nélkül is van lehet
őség. Az Üzemeltető a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges
valamennyi adatmezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért
az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására,
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgá
latunk minden esetben a megadott elérhetőségen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendel
ést. Utánvétes postánál kérjük emailben jelezze melyik nap szeretné megkapni a csomagot. Általános
teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül.
Amennyiben 2 munkanapon belül nem tudjuk teljesíteni a megrendelést, a megadott email címen vagy
telefonszámon felvesszük Önnel a kapcsolatot. A készleten nem lévő termékek esetén a teljesítési határid
ő körülbelül 2-3 hét. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy
teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerü
lhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjé
nek részére.
A megrendelt termék és a házhoz szállítás díjának fizetésével kapcsolatos tudnivalók: A Felhasználó
vállalja, hogy az általa jóváhagyott és megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről
gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény ké
zbesítése a Felhasználó hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Felhasználó köteles
megtéríteni. A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak vagy a Posta munkatársának kell
kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza, vagy elektronikusan emailben küldjük el. Biztosítunk lehetősé
get a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.
Házhoz szállítás, információk: Webáruházunk megrendeléseit a MPL Futárszolgálat teljesíti. A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem
tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi cí
metmegadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségé
t a megrendelőre terheljük!

Garancia: Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön
jótállási jegyet nem állítunk ki. A jótállási idő kezdete a számla dátuma. A garanciát csak abban az esetben
áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza. A nem rendeltetésszerű használatb
ól eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A garanciális ügyintézés további ré
szleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) korm. rendeletben
foglaltak az irányadók. A termék meghibásodása esetén az e-mail címen és a megadott telefonszámom
kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A termékeket a garanciális időn belüli meghibásodás esetén
cser é lj ü k/javí tjuk, a hibás termék visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Portósan küldött

csomagokat nem veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak! Kérjük minden kedves
vásárlónkat,hogy felragasztás előtt próbálja ki a vásárolt ledszalagot, mert utána roncsolás mentesen nem
lehet eltávolítani. -így a garancia érvényét veszti.
Garanciális termékek esetén a szállítási díjak költségét sajnos nem áll módunkban átvállalni, így az a
vásárlót terheli. (javított/cserélt tételek visszapostázási költsége is a vásárlót terheli)
Garanciában leadott termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell
visszajuttatni.
Postai szállítás, illetve futárszállítás esetén fontos, hogy a szükséges papírokon kívül hibaleírás valamint
napközbeni telefonos elérhetőség is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez.
Kérjük a postán vagy futárszolgálattal visszajuttatott termékek megfelelő csomagolását, mivel a szállítás
során keletkezett károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Elállás joga: A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása
értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás né
lkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket és visszakapja annak vételárát. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog
gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a
vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A vá
llalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb
30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm.
rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől
nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az idő
pontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap
elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az idő
pontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhez vételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződés kötés napjától számított három hónap elteltéig
gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben –
a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc
munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés
napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás
esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta elő
tt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az eláll
ást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a term
ék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem
terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. §
szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejá
rta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése,
illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányíthat
ó ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött,
illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természet
énél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint

számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerző
dés esetében. A törvény további részletei megtekinthető itt.
Elállási jog gyakorlásának menete: Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a
megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Írásban történő jelzés alkalmával az elkü
ldés időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a
postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a
cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót
terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint
cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a
csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatá
ra, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A
csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása,
illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülé
se végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos….) A termék visszaérkezé
sét követő harminc napon belül az Üzemeltető a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a
termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!
Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés nyilvántartás : www.lednewsky.eu FGF Elektronika Kft. (székhelye:
1196 Budapest, Árpád u.79) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tá
jékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseknek. Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (www.lednewsky.eu) és aldomainjein
történő adatkezelésre terjed ki. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató, mint adatkezelő ezú
ton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlap által kezelt személyes adatokról, a szem
élyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében
tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehető
ségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett
partnerei é s felhaszn á l ó i személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a
www.lednewsky.eu ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 2011. évi
CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a – 2001. évi CVIII.
törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről ( 13/A. §-a) – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) – 2005. évi XC. törvé
ny az elektronikus információszabadságról – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a
155.§-a) – 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról – 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról. A www.lednewsky.eu weboldal használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen
adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a

felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a
honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval
szemben.
Jogorvoslat: 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az
Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott
egyéb esetben. 2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a ké
relmez ő t í r á sban t á j é koztatja. Ha az Szolg á ltat ó az é rintett tiltakoz á s á nak megalapozotts á gát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekr ő l é rtes í ti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a
meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat. 4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információ
szabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax:
+36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Vételár: A webáruházban található minden ár bruttó ár!
Megvásárolt termékekről Áfás számlát állítunk ki!

