Általános szerződési feltételek
Bevezetés
A jelenlegi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Schindler Nikolett egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató),
és a Szolgáltató által a ruhagalaxis.hu weboldalon (továbbiakban: Webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat valamint az üzlethelyiségben a kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra
vonatkozik, amely a ruhagalaxis.hu weboldalon keresztül történik.

A Szolgáltató
A honlap (egyben ruhagalaxis.hu) üzemeltetője: Schindler Nikolett e.v.
Székhely: 1182 Budapest, Küküllő u. 12.
Adószám: 68243278-1-43
Nyilvántartási szám: 51461881
Bejegyző hatóság: Budapest XVIII. kerületi Önkormányzata
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10702277-70247286-51100005
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30-481-3041 (H-P 10:00-18:00)
Honlap: www.ruhagalaxis.hu
E-mail és Ügyfélszolgálat: info@ruhagalaxis.hu
Tárhelyszolgáltató adatai:
Tárhely szolgáltató neve: UNAS Online Kft.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
Internetes elérhetősége: www.unas.hu
Telefonszám: +36-99-884-000

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
1. A ruhagalaxis.hu webshopban eladásra kínált árucikkek képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A
megvásárolni kívánt árucikkek jellemzőit és tulajdonságait a konkrét árucikk leírásában találja meg részletesen. A vásárolni kívánt
árucikkek tulajdonságairól és jellemzőiről rendelés előtt tájékozódhat a webshopban leírt, a Szolgáltató által megadott információk
segítségével.
2. Kérjük, hogy a árucikkleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van.
Adott esetben, amennyiben szükséges, kérjék e-mail formájában a www.ruhagalaxis.hu segítségét.
3. A feltüntetett képek nem illusztrációk, azok a megrendelt árucikkel megegyezőek.
4. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
5. A megrendelt termékeket kiszállítással veheti át, az Ügyfél által, a rendeléskor megadott kiszállítási címen, vagy
üzlethelyiságünkben nyitvatartási időben 10 napon belül.

A szerződés, rendelési folyamat
1. Megrendelő megrendelése elküldésével a Szolgáltató Ügyfelévé válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk e-mail-ben megküldött
visszaigazolása után tekinthető véglegesnek. A visszaigazolás 48 órán belül megérkezik az Ügyfélhez. Ennek hiányában a
megrendelése megismétlése szükséges.
2. A www.ruhagalaxis.hu weboldalon a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is
kérünk. Megrendeléseket csak a Webshopon keresztül fogadunk.
3. A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosárba tesz” ikonnal a kosárba teheti, mely a jobb felső sarokban mutatni
fogja a megrendelt termékek mennyiségét, és a kosár tartalmának összértékét.
4. Amennyiben mindent kiválasztott, a Kosárban a „Megrendelés”-re szükséges kattintani.
5. Elsőként lehetőség nyílik a fizetési és a szállítási mód kiválasztására.
6. A következő lépés az adatok ellenőrzése. Ebben a rovatban figyelmesen nézze meg, hogy a rögzített adatok megfelelnek-e a
valóságnak. Szükség esetén még módosíthat. Ilyenkor automatikusan újraszámolja a rendszer a mennyiségeket és az árakat. Ha
mindnet rendben talál jóváhagyhatja azt az ASZF elfogadásával és annak igazolásával, hogy azt olvasta.
7. Ez után a rendszer generál egy rendelés számot, ami alapján a regisztrációs felületén megnézheti rendelését.
8. Sikeres megrendeléséről automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk.

A szállítás, fizetés és teljesítés feltételei
1. A www.ruhagalaxis.hu webshop szállítási költsége 1490 Ft kiszállásonként magyarországi cím esetén. Minden más eset egyedi
elbírálás alá esik amelyről az Ügyfelet tájékoztatjuk. A szállítási idő raktári készleten levő termék esetében maximum 3-4 munkanap
a rendelést követően. A kiszállítás minden esetben a megrendelő által, a megrendelésben feltűntetett szállítási címre történik. A fenti
időpont kivételes esetben módósulhat, melyről a Vevő a leghamarabb tájékoztatára kerül. Az utánvét kezelési költsége 490 Ft.
2. A fizetés történhet előre utalással, vagy utánvéttel, készpénzben a szállító cég alkalmazottjának átadáskor, a megrendelést
követően, vagy a rendelés átvételekor az üzlethelyiségben.
3. Az üzlethelyiségben történő átvétel esetén a rendelés 5 napig kerül megőrzésre, ezt követően - külön a felek között kötött más
megállapodás esetének kivételével - a rendelés a Szolgáltató által visszavonásra, törlésre kerül, a termékek mások számára is
megvásárolhatóvá válnak.
4. A ruhagalaxis.hu webshopban és az üzlethelyiségben egy készleten szereplő termékek esetén az online rendelés prioritást élvez,
így alaphelyzetben a webshopon leadott rendelések kerülnek előbb feldolgozásra. A feldolgozási időből adódó pár perces eltérés miatt
esetenként előfordulhat, hogy ettől eltérően az üzlethelyiségben lévő Vevő által kerül megvásárlásra az adott termék. Az ebből adódó
termékhiányról az érintett Vevő tájékoztatásra kerül.

Elállás, kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás
1. Elállás a megrendeléstől
1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján
termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak
minősülő Ügyfelet internetes megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a

termék átvételétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.
1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, a szerződés megkötésének
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a jelen ÁSZF elején megtalálható elérhetőségek igénybevételével.
1.3. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott
határidő lejárta előtt elküldi.
1.4. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül
visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék
visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
1.5. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének és
tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
1.6. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi
ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül, a Fogyasztó által
igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A
szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában visszavenni, az elállás során a a termék visszaküldésének
költségén kívül a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
1.7. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő
összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó
többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.
1.8. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az
elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci
ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási
vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy
a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.
1.8. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF pontjaiban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően
gyakorolta.
1.9. Minden esetben a szolgáltató tudomására jutásával egy időben visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
2. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató szerint:
„1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?
A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem
kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a
Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha
a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági jogok. A használt termékek
esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Ügyfél
bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek

következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet
feltételezni. Ennek alapján a Ügyfél csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a
használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a fogyasztónak
minősülő Ügyfél a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
belül közölni a Szolgáltatóval.
Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás
Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2.
pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.”
4. Jogérvényesítés
1. Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a
terméket hiánytalanul és hibátlanul (külsérelmi nyom nélkül) megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az
esetleges hiányokat, sérüléseket.
2. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 19/2014. NGM
rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
3. A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Szolgáltató a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet
köteles felvenni a minőségi kifogásról. Szolgáltató a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását
vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze, amennyiben az nem lehetetlen. A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse
ügyfélszolgálatunkat az info@ruhagalaxis.hu e-mail címen.
8. Szerzői jogok és hivatkozások
1. A Szolgáltató honlapján és annak aloldalain (www.ruhagalaxis.hu) található összes grafikai megjelenítés megvalósítási módozatai,
valamint a termékekre, a Szolgáltatóra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formájában a Szolgáltató
tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a
szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
2. A www.ruhagalaxis.hu-ra (és annak aloldalaira) való hivatkozás során, tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal
részeként jelenítse azt meg a www.ruhagalaxis.hu weboldalt vagy annak bármely tartalmát. Minden más esetben az oldalunkra
mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.
9. Egyéb feltételek
1. Az www.ruhagalaxis.hu Webshop-ban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.ruhagalaxis.hu akadálytalan
működését és a vásárlást.
2. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
3. Abban az esetben, ha az Ügyfél bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, a Szolgáltató
szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.
4. A Szolgáltató bármkor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webshop oldalán való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Budapest, 2017.05.01.
Schindler Nikolett e.v.

