
Általános információk

Webáruházunkban lehetőség van regisztrációval, illetve regisztráció nélkül is vásárolni. 
Termékeink kategóriákba rendezve találhatóak meg az áruházban, melyek megkönnyítik az eligazodást  a vásárlás 
során. A vásárlások fizetésére jelenleg utánvéttel vagy előre utalással van lehetőség. 

Az áruházban feltüntetett árak bruttó árak. 
Amennyiben az utánvétes szállítást választotta, a megrendelés és a szállítás összegét az áru átvételekor kell 
kifizetnie egy összegben.

Cég adatok:

Kombotrade Sales Kft.

Székhely: 5000 Szolnok Alcsisziget út 283.

Telephely: 5000 Szolnok Újszászi út 13.

Adószám: 25391426-2-16

Cégjegyzék szám: 16-06-016484

Bankszámlaszám: 10700309-69319521-51100005

Ügyfélszolgálat telefonszám:  70-425-0189

Email:   info@kombotrade.hu

A rendelés folyamata
A webáruházban lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A kiválasztott termékre
kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a
„Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás
során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt
leellenőrizheti rendelése helyességét, melyet igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a
rendelés végösszegét és a szállítási költséget.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizheti a végösszeget, és amennyiben

úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor az Általános Szerződési Feltétetlek (ASZF) elfogadását

követően egyszerűen kattintson a "Tovább a megrendelőlapra" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy

már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül

akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és

jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adataid, amelyeket a

rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.

Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges:

- Vezetéknév

- Keresztnév

- Email cím

- Telefonszám       (értesítés sms-ben a szállítást megelőzően - MPL szolgáltatás)

- Jelszó

- Jelszó újra

Sikeres regisztráció esetén visszaigazoló e-mailt küldünk.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási adatait. Ha egyetért a megrendelés

tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Tovább” gombra. Itt ellenőrizheti  a megadott adatokat és

a "Megrendelés véglegesítése" gombra kattintva elküldheti a megrendelést.

Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző 
„vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.



Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett talál. Az árak

bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség

a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a SZÁLLÍTÁS menüpontban is megtalálható.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a

korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk az új adatokról. Ezt

követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a

szerződéstől.

A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. A 12h-ig leadott rendeléseket még aznap feldolgozzuk (kivéve,

ha nincs készleten az áru). 

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy

automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. A szállítás várható időpontjáról a futár cég sms-ben tájékoztat. 

Fizetési feltételek

Webáruházunkban jelenleg utánvéttel történő fizetésre és előre utalásra van lehetőség. Utánvéttel történő fizetés

esetén a megrendelés összegét egy összegben a futárnak fizeti készpénzben. Kérjük, hogy átutalás esetén az

átutalás megtörténtét jelezze felénk emailben vagy telefonon ügyfélszolgálatunkon.

Bankszámlaszámunk: 10700309-69319521-51100005 CIB Bank

50.000 forint feletti rendelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy előleget kérjünk be a szállítás előtt.

Szállítási díjak:

Szerződött partnerünk az MPL . A szállítási díjat rendszerünk automatikusan kalkulálja a megrendelés súlya és 

értékhatára alapján:

Megrendelés súlya 0-10000 Ft 10000-30000 Ft 30000-50000 Ft 50000-80000 Ft 80000 Ft felett

0-5 Kg 1 100 Ft 770 Ft 330 Ft 110 Ft 0 Ft

5-10 Kg 1 375 Ft 963 Ft 413 Ft 138 Ft 0 Ft

10-15 Kg 1 500 Ft 1 050 Ft 450 Ft 150 Ft 0 Ft

15-20 Kg 1 700 Ft 1 190 Ft 510 Ft 170 Ft 0 Ft

20-25 Kg 1 940 Ft 1 358 Ft 582 Ft 194 Ft 0 Ft

25-30 Kg 2 290 Ft 1 603 Ft 687 Ft 229 Ft 0 Ft

30-35 Kg 3 200 Ft 2 240 Ft 960 Ft 320 Ft 0 Ft

35-40 Kg 3 790 Ft 2 653 Ft 1 137 Ft 379 Ft 0 Ft

40-50 Kg 4 960 Ft 3 472 Ft 1 488 Ft 496 Ft 0 Ft

50-60 Kg 5 800 Ft 4 060 Ft 1 740 Ft 580 Ft 0 Ft

60-70 Kg 6 650 Ft 4 655 Ft 1 995 Ft 665 Ft 0 Ft

70-80 Kg 7 600 Ft 5 320 Ft 2 280 Ft 760 Ft 0 Ft

80-90 Kg 8 750 Ft 6 125 Ft 2 625 Ft 875 Ft 0 Ft

90-100 Kg 9 830 Ft 6 881 Ft 2 949 Ft 983 Ft 0 Ft

100 kg felett 11 000 Ft 7 700 Ft 3 300 Ft 1 100 Ft 0 Ft

A 12 óráig beérkezett rendelését még aznap továbbítjuk a futárszolgálat felé.  

   A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru
nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt
tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő az ASZF elfogadásával nyilatkozik arról,
hogy nagykorú.

Jótállás és szavatosság   

http://www.kombotrade.corinwebshop.com/szallitas.html


Az értékesített és megrendelt termékek csomagolásán feltüntetésre kerülnek azok szavatossági ideje.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük
vissza. Az áru visszaküldésének költsége a megrendelőt terheli, utánvéttel feladott csomagokat nem áll módunkban
visszavenni.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződésre magatartási
kódex nem vonatkozik. Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön a regisztrációval, vásárlással vagy más meghatározott
tevékenységgel, amely érinti a weboldalt. A webáruház szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja az ÁSZF-ben
foglaltakat. A webáruházban rendelést csak 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező
magánszemély adhat le.

Elállási jog, csere
Amennyiben meggondolta magát lehetősége van a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni. Az
elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállásra, illetve reklamációra vonatkozó
igényét a KAPCSOLAT   menüpontban található elérhetőségek valamelyikén jelezheti felénk. Elállás vagy csere
esetén kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, majd kitöltve küldje el részünkre az eredeti számlával és a
visszáruval együtt:
Visszáru nyomtatvány
Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek (visszaküldés postaköltsége) a megrendelőt terhelik. Az áru
beérkezése és leellenőrzése után a megrendelésének összegét haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
visszatérítjük. Amennyiben a terméket inkább cserélni szeretné, akkor a visszáru nyomtatványon jelezheti, hogy
milyen csereterméket szeretne. Amennyiben a cseretermék nem áll rendelkezésre, úgy visszatérítjük a
vásárlása összegét.
Csak a felbontatlan, újra eladható termékeket tudjuk visszavenni, illetve cserélni!
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan
sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal
biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti
tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem
tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet szövegét letöltheti a következő linkről: 45/2014.

 
Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor azonnal automatikus értesítést küldünk a rendelés
felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzés,
hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatárs felé.
Amennyiben ez az e-mail üzenet 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei
megszűnnek. A rendelés teljesítésének megkezdéséig megadjuk a lehetőséget a rendelése visszavonására
elektronikus úton. 
 
Adatvédelem
A megrendelő által megadott adatokat  a Kombotrade Sales Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési
feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés
teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Kombotrade Sales Kft.-től kapott
adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai
kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvénynek
megfelelően járunk el.

 A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

A tárhely-szolgáltató címe:  1132 Budapest, Victor Hugo u. 18.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:  info@mhosting.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mhosting.hu

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó (megrendelő) a termékkel vagy a Szolgáltató (Kombotrade Sales Kft.) tevékenységével kapcsolatos

fogyasztói kifogásait a KAPCSOLAT menüpontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz

azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a

Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz -

vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

mailto:info@mhosting.hu
http://kombotrade.corinwebshop.com/public/1203/content/45_2014_%20(II_6)%20Korm%20rendelet.pdf
http://kombotrade.corinwebshop.com/public/1203/content/Kombotrade%20Sales%20Kft_%20nyomtatvany-elallashoz-es-cserehez-2017.doc
http://www.kombotrade.corinwebshop.com/kapcsolat.html


• Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén

helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó

szabályok szerint köteles eljárni;
• A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval

látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
• Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen

szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem

rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.

Telefonszám: +36 56 513 336

E-mail: kh.fogyved@jasz.gov.hu

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 20/373 2570      
e-mail : bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Webcím: www.ec.europa.eu
ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

• Bírósági eljárás kezdeményezés

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
(fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot,
amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói
j o g v i t a e s e t é n m i n d a f o g y a s z t ó k , m i n d a k e r e s k e d ő k s z á m á r a .
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között
létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.
Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan
a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság
rendszerében.
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link
s e g í t s é g é v e l é r h e t i e l :     http://ec.europa.eu/odr
Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.
Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti
Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a

szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről a Felhasználót a Szolgáltató

a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt

a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. november 25.

Jelen dokumentum letölthető változata (pdf) a következő linkre kattintva érhető el: ASZF
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