Általános szerződési feltételek
Álltalános szerződési feltételek
Üzletszabályzat - használati feltételek
1. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
1.1 A dekorációsmatrica webáruházában
http://www.dekoraciosmatrica.hu webcímen.
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1.2 Aki a dekorációsmatrica webáruházban vásárol elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi.
Az üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg a jogi nyilatkozat és a szállítási feltételek is automatikusan elfogadásra kerülnek!
1.3 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak
el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013.
2. REGISZTRÁCIÓ
2.1 A vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
3. RENDELÉS, SZÁMLA ÉS SZÁLLÍTÁS
3.1 Áruházunkban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés
menetével. Az vásárlási procedúra folyamán a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt.
3.2 A szállítási feltételekről bővebben a szállítási feltételek menüpontban tájékozódhat.
4. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
4.1 Az Áruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
4.2 Áruházunk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: Az
interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza
áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél - függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely
szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
4.3 A dekorációsmatrica webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel
kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
4.4 Webáruházunkban szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait. A változás a megjelentés időpontjától lép életbe.
Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
5.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen
vagy telefonon ügyfélszolgálatunkon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Amennyiben a megrendelt
termékek már feladásra, csomagolásra kerültek, az ezzel kapcsolatos költségeket vevő köteles viselni.
5.2 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a
vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül
visszatéríteni.
5.3 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
5.4 Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló
részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
6. SZEMÉLYES ADATOK
6.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden
résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
A dekorációsmatrica webáruház üzemeltetője,

Felhasználási feltételek
Jogi nyilatkozat
A dekorációsmatrica.hu oldalak használatának feltételei
Szerzői jogok
A dekorációsmatrica.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája,
adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a
személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a dekorációsmatrica.hu előzetes írásbeli engedélyével történhet.
Általános felelősség korlátozás
A dekorációsmatrica.hu oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. A dekorációsmatrica.hu az
oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra
képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű

veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem
vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - például webhosting szolgáltatás - melyekkel
kapcsolatban a dekorációsmatrica.hu a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)
Adatvédelem
A dekorációsmatrica.hu minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön
személyes adatait eljuttatja a dekorációsmatrica.hu-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a dekorációsmatrica.hu - az
ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa - és kezelje. KockázatA dekorációsmatrica.hu szolgáltatásait igénybe
vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen
kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt
adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a dekorációsmatrica.hu-t semmilyen
felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Kérjük, hogy a dekorációsmatrica.hu oldalait csak a fentiek elfogadása esetén látogassa! Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése
lenne, azt szívesen fogadjuk az info@dekoraciosmatrica.hu email címen. Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak
levelére.Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra! Reméljük elégedett lesz szolgáltatásunkkal!
Dekorációs Matrica
Adószám: 75299558-1-40
Cím: H—9126 Gyarmat, Kossuth u. 18/b.
Telefon: (+36) 70 307 8549
E-mail: info@dekoraciosmatrica.hu

Békéltető testületi bíróságok
A békéltető testületek elérhetőségei:
Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 0672-507-154
Fax: 0672-507-152
E-mail:bekelteto@pbkik.hu
Web: www.pbkik.hu
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122
Fax: 06-36-323-615
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon: 20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Autós matricák, díszek elhelyezésének jogi tanácsai
MATRICÁK, DÍSZEK, NAPFÉNYVÉDŐ - JOGI
ELLENŐRZÉSNÉL, VAGY MŰSZAKI VIZSGÁN
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A forrás Dr. Vágány Tamás cikke : http://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/matricak-diszek-napfenyvedo/
Matricák, díszek, napfényvédő - így bukhat meg az autója egy ellenőrzésnél
A saját gépjármű ugyanolyan személyes használati eszköz, mint egy mobiltelefon. Sokan ezért igyekeznek feldobni a
járművet kívülről és/vagy belülről is, de legalábbis otthonosabbá tenni. Mindenféle matricák, plüssfigurák, egyéb
dísztárgyak lepnek el egyes autókat. Ha az autós nem vigyáz, egy közúti ellenőrzésnél a bírságon felül ugorhat a
forgalmi, avagy a kocsi eleve át sem megy az esedékes műszaki vizsgán. Az alábbiakban összefoglaljuk a szélvédőkre,
beltérre vonatkozó legfontosabb regulákat.
A vonatkozó rendelet értelmében a jármű vezetőterének olyannak kell lennie, hogy a vezető részére minden vezetési művelet
esetében biztosítsa az előre és oldalra való kilátást, továbbá visszapillantó tükrökkel a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi
sávra történő hátralátást. A gépkocsi vezetőüléséből nézve szemmagasságban csak ajtó- és ablakoszlop, szélvédő, osztóléc,
ablaktörlő és törletlen szélvédő felület okozhat takarást.
Nagyon fontos és hasznos ismerni azt a szabályt is, mely szerint a gépjármű szélvédőjén, valamint azon ablakain, amelyeken
keresztül a vezetőnek az utat és környezetét látnia kell, kilátást zavaró feliratot, ábrát, jelzést, tartozékot elhelyezni tilos. Nem kell a
kilátást zavarónak tekinteni egyebek mellett a legfeljebb 10 cm méretű, a szélvédő alsó sarkában elhelyezett feliratot, ábrát,
jelzést, tartozékot. Ha tehát a "Baba a fedélzeten" vagy "Tanulóvezető vagyok" ill. más hasonló matricát kívánunk elhelyezni,
érdemes a fentieket betartani.
Tilos elhelyezni a gépjárművön kívülről látható világító, megvilágított, átvilágított, illetőleg fényvisszaverő kivitelű feliratot, ábrát,
vagy jelzést, kivéve, ha erre külön engedéllyel rendelkezik. A fentiekhez képest jóval szubjektívebb megítélést alá esik az a szabály,
mely szerint a jármű vezetőfülkéjében és utasterében tilos olyan díszítést alkalmazni mely a vezetőt zavarhatja, vagy a
szabad kilátásban akadályozhatja.
Ha véresen komolyan vesszük azt az előrást, mely szerint a gépjármű szélvédőjén és ablakain menet közben nem szabad
függönyt, vagy olyan más megoldást alkalmazni, amely a szélvédőn, illetőleg a jármű ablakain a kilátást, illetőleg az
átlátást megakadályozza, akkor akár a gyerekülés mellé feltapasztott napfényvédő használata is jogellenesnek minősülhet. Persze
csak menet közben. Ez ugyanis zavarja a ki- és átlátást, ezért ad abszurdum az intézkedő rendőr megbírságolhatja a vezetőt, na és
persze azonnal leszedetheti velünk a napfényvédőt.
A jogszerűen felhelyezett jelzések és díszítések miatt ne aggódjunk, és ne engedjük a túlbuzgó vizsgáztatónak, hogy ezeket
eltávolítsa.

Szállítási feltételek
A megrendelt áruk kiszállítása csak csomagküldő szolgálattal lehetséges, 1-2 munkanapon belül megtörténik. A csomagküldő
szolgálat nettó árai:
Gyűjtő szállítással (csomagküldő szolgálat) 1-2 munkanapon belül:
0,5 kg: 1.750,- Ft + 500Ft utánvételi díj
FOXPOST 1-2 munkanapon belül:
1.400Ft
A szállítást mindig a legkedvezőbb módon intézzük, a vevővel történt egyeztetés alapján.
Kiszállítás esetén Ön köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés elismerni. Ezt
követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a regisztrációs és szállítási megrendelésre vonatkozó
oldalakon a kötelező mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő
technikai problémákért felelősséget nem vállalunk.
Rendelését minden esetben visszaigazoljuk, ha szükséges egyeztetünk a megadott telefonszámokon. Ha kérdése van a
+36703078549 telefonszámon ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.
Az elektronikusan megkötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, 1959.
évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) 305. §, 306. §, 307. §, 308. § illetve
az általános üzleti feltételek érvényesek. Egyéb vitás esetekben a Győri Városi Bíróság az illetékes.

