ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
1. Általános tudnivalók
A ViaModa webáruházban leadott megrendelése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül,
iktatásra nem kerül, de az elektronikus mentés és nyilvántartás megtörténik. A szerződés nyelve a magyar.
A szerződő felek egyik részről a ViaModa webáruházat működtető Universal Controll Kft., mint (eladó)
Adószám

12093771-2-42

Közösségi adószám

HU12093771

Bankszámlaszám

11714006-20437444

Cégjegyzékszám

01-09-465183, Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Székhely

Budapest-1145, Szugló u. 59./b.

Levelezési cím

Budapest-1145, Szugló u. 59./b.

Telefon

06/1/300-1292

Mobil telefon

06/30/724-9001

E-mail cím

info@viamoda.hu

Ügyvezető

Kóré Anita

másrészről a megrendelő (vásárló), aki a ViaModa webáruházban regisztrálja magát és megrendelést ad
le (vásárol).
A szerződés tárgya a www.viamoda.hu webáruházban forgalmazott termék(ek), amelyre a megrendelő
(vásárló), vásárlási megrendelést kezdeményezhet.
Vásárlás során az Ön megrendelésének, azaz a Velünk kötött szerződésnek a teljesítése során a hatályos
magyar jogszabályoknak megfelelően járunk el. A weboldalon leadott minden rendelésre a leadásának
dátumán érvényben lévő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek. Ön az itt elolvasott feltételeket feltétel
nélkül elfogadja és beleegyezik a weboldal használatakor és betartja az itt felsorolt általános feltételeket.
2. Megrendelés
A megrendelések feladása a www.viamoda.hu webáruházban kizárólag elektronikus módon lehetséges,
interneten keresztül. Egyéb módon (telefonon, faxon, e-mailben, levélben stb.) feladott rendeléseket nem
áll módunkban elfogadni. A vásárlást megelőzően regisztrációra van szükség, ahol Önnek a szállítási és
számlázási adatokat kell megadnia. Az Ön megrendelésének elküldése után e-mailben egy visszaigazolást
kap, hogy rendszerünk fogadta a rendelését.
3. Termékek
A ViaModa mindent megtesz a termékek tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek
módja a partnerek, illetve a szállítók és a ViaModa által adott termékleírások illetve a termékről készült
fényképek.
4. Árak
Az általunk forgalmazott termékeknél feltüntetett árak, bruttó árak vagyis a 25%-os általános forgalmi
adót (Áfá-t) tartalmazzák, viszont szállítási költség nélkül értendőek.
A ViaModának jogában áll módosítani az árait, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a
rendelés pillanatában a weboldalon szerepel.
5. Fizetés
Ön többféle fizetési mód közül választhat.
Banki átutalás
Banki átutalás esetén Ön a vásárlás összértékét (termék(ek) ára + szállítási költség) átutalással egyenlíti
ki. Megkérjük, hogy a vásárlás összértékét legfeljebb 5 munkanapon belül utalja el. Kérjük, hogy a
megjegyzés rovatba írja be a megrendelő nevét és a megrendelés számát, melyet a vásárlás után küldött
visszaigazoló e-mail tartalmaz.
Banki átutaláshoz szükséges adatok
Bank neve

Bankszámla tulajdonos

Bankszámlaszám

OTP Bank Nyrt.

Universal Controll Kft.

11714006-20437444

Banki készpénzes befizetés egy OTP Bankfiókban
A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a vásárlás összértékének kifizetésének! Az Ön lakóhelyének,
munkahelyének közelében lévő OTP Bankfiókban befizetheti. kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írja be a
megrendelő nevét és a megrendelés számát, melyet a vásárlás után küldött visszaigazoló e-mail tartalmaz.
Banki átutaláshoz szükséges adatok
Bank neve

Bankszámla tulajdonos

Bankszámlaszám

OTP Bank Nyrt.

Universal Controll Kft.

11714006-20437444

Postai rózsaszín csekk
Kérjük, hogy a postai csekk hátoldalán lévő közlemény rovatba a megrendelő nevét és a megrendelés
számát írja be. Ebben az esetben a pénz feladásának díja van, amit a feladáskor kell Önnek fizetnie.
Postai rózsaszín csekkes fizetéshez szükséges adatok
Címzett
Universal Controll Kft. 1145 Budapest, Szugló u. 59./b.

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy nem bankszámlára történő visszafizetés a termék árának
postautalványon történő visszafizetése esetén a vásárlót terheli a postautalvány díja.
Bármelyik fizetési módot választja, kérjük, hogy a megjegyzés/közlemény rovatba írja be a megrendelő
nevét és a megrendelés számát, melyet a vásárlás után küldött visszaigazoló e-mail tartalmaz.
6. Szállítás
A megrendelések szállítása a Magyar Posta Zrt. által, postai kézbesítés útján vagy a DPD csomagküldő
cég által történik. Az Ön által megrendelt termék(ek) a vásárlás összértékének bankszámlánkon történő
jóváíródását követő munkanapon kerül(nek) szállításra. A feladott csomag kézbesítése a feladás napjától
számított első vagy második munkanapon.
7. Elállási jog, visszavásárlási garancia
A 213/2008. (VIII. 29.) kormányrendeletben foglaltak értelmében, ha a terméket bármilyen ok miatt nem
találja megfelelőnek, a kézbesítést követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól és a
terméket visszaküldheti. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut
átvette. az átvétel dátumát bizonyítja a postai azonosítószám, illetve a DPD futárszolgálat szállítójegyzéke.
A megrendelt terméket vagy termékeket eredeti, sértetlen állapotában küldheti vissza a saját költségére. Az áru
visszaküldése kizárólag postai, futár úton lehetséges. Kérjük, hogy a terméket ajánlottan vagy tértivevénnyel,
értékbiztosítással adja fel, arra az esetre, ha terméke elveszik, károsodik, vagy megrongálódik. A visszaküldés
költsége minden esetben a vevőt terheli. A visszaküldött termék(ek) biztonsága a vásárló felelőssége a postai
címünkre való érkezéséig. Az esetleges szállítói hiányosságokért, pontatlanságokért nem tudunk felelősséget
vállalni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Higiéniai okokból fehérneműt és fürdőruhát nem áll módunkban átvenni! Használt, sérült, megrongálódott,
összepiszkolt terméket, a vásárlástól való elállás esetén semmilyen körülmények között nem vesszük vissza!
A visszaküldési cím: Universal Controll Kft. 1145 Budapest, Szugló u. 59./b.
Utánvétes és portós csomagot nem áll módunkban átvenni!
A termék(ek) ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük a vásárlónak. A
termék(ek) ellenértékét banki átutalással juttatjuk vissza a megrendelőnek. A nem folyószámlára történő
visszafizetés esetén a postautalványozási díj összege a vásárlót terheli.
8. Felelősség
A ViaModa nem vállal felelősséget a weboldalon árult termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárért (pl. parfüm okozta sérülések stb.).
9. Megjegyzések, vásárlói vélemények
A ViaModa az összes vásárlói véleményt figyelemmel követi.
Amennyiben egy megjegyzés sérti a jogi vagy etikai előírásokat
(reklám, rágalmazás, nem odaillő megjegyzés...) ViaModa
visszautasíthatja, vagy megváltoztathatja az adott megjegyzést.

