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Általános Szerződési Feltételek
Kérjük, amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa
el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti saját
magára nézve.
A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!

I. Általános rendelkezések
A www.foldiparadicsom.hu webáruház vásárlója lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket
(Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
Minden vásárlás alkalmával, jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Szolgáltató
és megrendelést feladó, majd a megrendelt terméket átvevő személy (továbbiakban: „Vásárló”)
között. A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti jelen
szerződésben foglaltakat.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

II. Szolgáltató
1. A www.foldiparadicsom.hu webáruházat az AquaFarm Kft. működteti (továbbiakban: „Szolgáltató”)
2. Szolgáltató neve: AquaFarm Kft.
3. Szolgáltató címe: 6041 Kerekegyháza Arany János u. 35
4. Szolgáltató cégjegyzékszáma: 03-09-1257590
5. Szolgáltató adószáma: 24904654-2-03
6. Szolgáltató statisztikai számjele: 24904654-2751-113-03
7. Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@foldiparadicsom.hu

8. Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36305072854

III. Rendelési információk, Szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a FöldiParadicsom.hu internetes áruházban, az erre kialakított elektronikus úton
lehetséges, a www.foldiparadicsom.hu webcímen. Bármely egyéb módon elküldött rendeléseket a Szolgáltató
nem fogad el.
2. A rendelés elküldése nem regisztrációhoz kötött, de amennyiben a Megrendelő igényli, az adatok kitöltése
után rendszerünk automatikusan elkészíti azt.
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3. A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4. A Vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő
valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a szolgáltató jogosult törölni.
5. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 18 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik,
az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
6. A megrendelések általános teljesítési ideje, a rendelés feldolgozását követően: 2-4 munkanap. Amennyiben
különböző okok miatt (pl. a termék nincs raktáron) a Szolgáltató nem tudja garantálni a 4 munkanap alatti
kiszállítást, arról e-mail-ben vagy telefonon értesíti a Vásárlót, egyeztetés céljából.
7. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként
szerepelnek.
8. A termékek leírása legtöbb esetben a gyártók, illetve egyéb forgalmazók, szállítók, továbbá publikus
lexikonok, szakkönyvek és folyóiratok információ, tartalmukért áruházunk nem vállal felelősséget! A Vásárló
ezeket saját felelősségére használhatja, ezért mindig figyelmesen olvassa el a terméken, vagy annak dobozában
található tájékoztatót annak használatával és hatásaival kapcsolatban.
9. Fenntartjuk a jogot megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Mindkét esetben a
Megrendelővel egyeztet a Szolgáltató a lehetőségekről.
10. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A
rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
11. A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhozszállítással rendelhetők meg. Személyes átvételre nincs
lehetőség.
12. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek és tartalmazzák a törvényben előírt ÁFAt, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A Szolgáltató külön csomagolási költséget nem számít fel.
Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a szolgáltató jogosult azok kijavítására.
13. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, a
Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. Erről a Vásárlót értesíti.
14. A Webáruházban a minimális megbízás értéke: 2000 Ft

IV. Termékek leírása
Termékeink bio és natur, illetve egészségmegőrzés céljából hasznos termékek. Kínálatunkból választva Önnek
lehetősége van az egészségesebb étkezésre, az egészségesebb kikapcsolódásra (pl. bio és natúr teák), illetve
egy környezetkímélőbb háztartás vezetésére. Mindemellett áruházunkban olyan kozmetikumok is
megtalálhatók, melyek kizárólag természetes alapanyagokból készülnek, s jótékony hatásúak.

V. Rendelés menete
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a Kosárba, a „Kosárba” gombra való kattintással
2. Megjelenik a Bevásárló Kosarának tartalma, ahol ellenőrizheti a már leadott rendelését/ rendeléseit,
változtathatja azok mennyiségét, illetve a „Törlés” ikonra (kis kuka) kattintva törölheti azokat.
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3. A Kosár felületén a mennyiséget a „Mennyiség” oszlopban lévő szám módosításával, majd a „Frissít”
oszlopban lévő „forgó nyíl”-ra való kattintással tudja változtatni.
4. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva tovább böngészhet termékeink között és további termékeket
helyezhet el a kosarába.
5. A „Megerősítés” gombra kattintva továbbléphet a Kassza folyamathoz, azaz a termékek megrendelésének
folytatásához.
6. Amennyiben még nincs fiókja adja meg a Vásárlói adatokat, majd kattintson a „Regisztráció” gombra és
folytassa megrendelését.
7. Amennyiben nincs bejelentkezve, de már rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal, kérjük jelentkezzen be,
majd folytassa megrendelését.
8. A Kassza folyamat alatt tudja módosítani, még a rendelés feladása előtt, a számlázási adatokat, másik
számlázási címet tud megadni (pl. abban az esetben, ha a munkahelyére szeretné, hogy szállítsuk
megrendelését), illetve tud választani a Szállítási és Fizetési módok között.
9. A Fizetési mód kiválasztása után a Rendelés feladása következik. Itt újra ellenőrizheti a Kosárban lévő,
megrendelésre szánt termékeket és mennyiségüket, illetve láthatja az egyéb díjakkal (pl. Szállítási költség)
növelt végösszeget. Továbbá ellenőrizheti a megadott adatokat is, illetve hagyhat üzenetet a megrendelés
mellett.
10. Amennyiben a megadott adatok, vagy a termék mennyisége nem stimmel, akkor a „Vissza” gombra
kattintva az egyes adatokat, avagy a „Kosár módosítása” gombbal a Kosarának teljes tartalmát
megváltoztathatja.
11. Amennyiben mindent rendben talál, a „Megerősítés – Feladom a megrendelést” gombra kattintva adja
fel megrendelését.
12. A megrendelés elküldését követően automatikusan visszaigazolást küld Önnek rendszerünk rendeléséről,
az Ön által megadott e-mail címre, a rendelésének adataival, illetve annak azonosító számával.
Az azonosító szám Ügyfélszolgálatunk munkájának megkönnyítése szempontjából fontos, hogy minél előbb
azonosíthassuk az Ön rendelését, amennyiben bármilyen kérdése merülne fel azzal kapcsolatban. Kérjük
Ügyfélszolgálatunk felkeresése előtt mindenképp tájékozódjon a rendelésének azonosító számáról, a
kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében.
Az e-mail-ben történő visszaigazolás hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához
tartozó tárhely telítettsége.
13. Rendelésének aktuális státuszát a visszaigazoló e-mail-ben kapott linken folyamatosan nyomon követheti,
illetve ezekről e-mail-ben értesítést kap.
Feldolgozás alatt: Megrendelése sikeresen megérkezett hozzánk, visszaigazoló e-mail-jét megkapta
Feldolgozva: Az Ön által küldött adatokat feldolgoztuk, a csomag összekészítését megkezdtük
Futárnál: Az Ön terméke már a kézbesítő cégnél van. Az érkezés másnapra várható.
Kiszállítva: A rendelése már kiszállításra került
Visszamondva: Rendelését töröltük
Visszafizetve: Rendelése értékét visszafizettük
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Fontos, hogy minden esetben ügyeljen az adatok pontos megadására, hiszen a megadott adatok alapján
kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

VI. Fizetés
A Webáruházban a Vásárlónak a következő módokon van lehetősége a rendelése értékének kiegyenlítésére:
1. Utánvétes fizetés:

- készpénzzel fizetve közvetlenül a futárnak

2. Banki átutalás:

- előre utalva a rendelés összértékét a Szolgáltató bankszámlájára
- Átutaláskor a megjegyzés rovatban mindenképp tüntesse fel a rendelés
azonosító számát. Ezzel tudjuk azonosítani, hogy az összeg mely
megrendeléshez érkezett.
- A Szolgáltató számlaszáma: 11720018-20308599
- a szállítási határidőt az átutalás teljesítésétől számoljuk

3. PayPal:

- a PayPal fizetési lehetőségre való kattintás után kövesse az ott megjelenő
utasításokat

A megrendelések általános teljesítési ideje: 2-4 munkanap. Amennyiben különböző okok miatt (pl. a termék
nincs raktáron) a Szolgáltató nem tudja garantálni a 4 munkanap alatti kiszállítást, arról e-mail-ben vagy
telefonon értesíti a Vásárlót, egyeztetés céljából.
A számlát minden esetben (utánvétes fizetés, banki átutalás) a csomag tartalmazza.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz.

VII. Szállítás
Termékeink kiszállítását az MPL – Magyar Posta Logisztika – Futárszolgálat végzi. Egyes esetekben azonban
maga a Szolgáltató is szállít ki termékeket. Jelenleg személyes átvételre nincs lehetőség.
Az alap szállítási díj:

1.190 Ft

13.000 Ft feletti megrendelés esetén a Szolgáltató az alap szállítási díjat átvállalja, ebben az esetben szállítási díj
nem kerül kiszámlázásra a Vásárló részére.

13.000 Ft feletti megrendelés esetén, 5kg alatti csomagnál a szállítás ingyenes! A Szolgáltató az alap
szállítási díjat vállalja át, a szállítási súlyfelárakat 14.000 Ft feletti rendelés esetén is felszámítja!
Súlyos csomagok esetén a Szolgáltató az alábbi súlyfelárakat számítja fel:
5 kg alatt:

nincs

5,1-10 kg között:

alap szállítási díj + 200 Ft

10,1-15 kg között:

alap szállítási díj + 350 Ft

15,1-20 kg között:

alap szállítási díj + 450 Ft

20,1-25 kg között:

alap szállítási díj + 600 Ft

25,1-30 kg között:

alap szállítási díj + 800 Ft
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A felszámítandó súlyfelárról a Szolgáltató mindig a csomag postázása előtt telefonon, vagy e-mail-ben értesíti a
Vásárlót.
A csomagokat a Szolgáltató által megbízott Szállító (MPL – Magyar Posta Logisztika – Futárszolgálat) 2
alkalommal kísérli meg kézbesíteni. A szállítás 8-17 óra között történik.

VIII. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban
Amennyiben a csomag átvételére a Szállító kiszállítási kísérletei ellenére sem kerül sor, úgy a Szállító egy
értesítőt hagy a megadott címen, mely értesítővel az értesítőn feltűntetett helyen még 5 napon belül átveheti a
Vásárló a csomagot.
Amennyiben ez sem történne meg, akkor a Szállító a csomagot visszajuttatja a Szolgáltató részére.
Ebben az esetben a Vásárló köteles megfizetni az alap szállítási díjat (1.190 Ft), a visszajuttatással járó
költségeket (+110 Ft); és jelen szerződés Szállítás pontja alatt feltűntetett Súlyfelárakat, ha voltak.
Az újbóli kiszállítás díja, jelen szerződés Szállítás pontja alatti módon kerül kiszámításra.
Minden olyan esetben, amikor a csomag átvétele nem történik meg a Szállító kiszállítási kísérletei ellenére sem
és a csomagot a Szállító visszajuttatja a Szolgáltató részére, a Szolgáltató csak abban az esetben küldi ki újra a
csomagot a Vásárló részére, a megadott (vagy aközben a Vásárló által módosított) címre, amennyiben a
Vásárló a rendelés összegét, plusz a közben felmerülő fentebb említett egyéb költségekkel növelt tartozását a
Szolgáltató felé banki átutalással, előre utalva kiegyenlíti.

IX. Felhívás a csomagok fizetésével kapcsolatban
1. Utánvétes fizetés esetére:
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki
tudja fizetni annak díját a futárnak. Amennyiben ez nem történne meg, akkor jelen szerződés „VIII.
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatban” pontja az irányadó.
2. Banki átutalás esetén:
Banki átutalás esetén a rendelés végösszegét előre utalva kell eljuttatni a Szolgáltató bankszámlájára.
Amennyiben a rendelés feladása után az összeg 15 munkanapon belül nem érkezik meg a Szolgáltató
bankszámlájára a Szolgáltató a rendelést jogosult törölni.
3. PayPal fizetés esetén:
A PayPal-al történő fizetési módot választva Ön nem tud addig továbblépni a rendszerünkben,
ameddig ki nincs egyenlítve a kiírt összeg, így ebben az esetben nincs további teendője, mint követni a
rendszerünk által kiírt utasításokat.
Amennyiben a Szolgáltató szükségesnek ítéli, a fentebb említett okok miatt a Vásárlót törölheti rendszeréből,
azaz a FöldiParadicsom.hu Webáruházból, továbbá jogosult megtagadni, vagy csak bizonyos feltételekkel (pl.
kizárólag előre utalással) teljesíteni a Vásárló megrendelését.

X. Csomag
1. A csomag tartalma:
A Vásárló által megrendelt termékek
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Számla
Elállási jogról szóló nyomtatvány
2. A Vásárló köteles a csomagot kiszállításkor tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítését az átvételi
elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vásárló hiányosságra
vonatkozó reklamációját elfogadni.
3. A Vásárló köteles a csomagot kiszállításkor a futár előtt megvizsgálni, és amennyiben a terméken
bármilyen sérülést észlel jegyzőkönyv felvételét kérni a Szállítótól! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt
a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni!

XI. Elállási jog
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5.)
kormányrendelet tartalmazza, mely teljes részletességében itt tekinthető meg és tölthető le: 17/1999. (II.5.)
Kormányrendelet.
A
kormányrendelet
továbbá
ezen
az
oldalon
is
megtekinthető:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor
1. A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a
kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli
megerősítést nem kapott a Vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételtől számított 14 munkanapig, a
termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja.
2. Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a szállítótól történő átvétel időpontja.
3. A sértetlen terméket számlával, vagy annak másolatával, a saját költségén küldheti vissza a vásárlástól elállni
kívánó Vásárló, a Szolgáltató Posta címére: 5430 Kerekegyháza Arany János u. 35., aki ebben az esetben 30
napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A vételár lehetséges visszatérítési módjai (banki
átutalás, postai út, stb.) a vásárlóval egyeztetésre kerülnek.
4. A Vásárlót az elállási jog gyakorlásának esetén, semmilyen más költség nem terheli, a termék
visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár
megtérítésére.
5. Utánvétellel visszaküldött csomagokat a Szolgáltató nem köteles átvenni.
6. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogot:
- higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek,
kozmetikumok esetén, amennyiben kibontásra került a termék. Bontatlan és sérülésmentes
csomagolás esetén a Vásárló élhet elállási jogával!
- szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte
- olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
értékesítő által nem irányítható ingadozástól függ
- olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a
fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva
nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó
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- hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében,
ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
- hírlap, folyóirat, és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében
- szerencsejáték-szerződés esetében
7. Abban az esetben, ha a Vásárló a terméket használatba vette és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni a
Szolgáltató részére, a Szolgáltató nem tudja vállalni a termék visszavásárlását.

XII. Elállási jog gyakorlásának menete
A Vásárló köteles írásban (e-mail-ben vagy postai úton) jelezni a Szolgáltatónak, amennyiben elállási jogával
kíván élni. Postai úton történő jelzés alkalmával a Postára adás időpontját vesszük figyelembe, elektronikus
úton (e-mail) történő jelzésnél pedig az elektronikus levél érkezésének időpontját.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a
Postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére (5430
Kerekegyháza Arany János u. 35)
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik!
Az utánvétellel küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása,
illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése
végett van szükség.
A termék visszaérkezését követő 30 napon belül, amennyiben a Vásárló a fentebb leírtak alapján járt el, a
Szolgáltató, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján
postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

XIII. Szavatosság és jótállás
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az
irányadóak.
A Szolgáltató kizárólag új, bontatlan csomagolású termékeket értékesít. A szavatossági idő terméktípustól
függően változó.
A bizonyítottan hibás termék esetén a Szolgáltató az adott terméket díjmentesen kicseréli. Amennyiben cserére
nincs mód a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat, vagy elállhat a vásárlástól, vagy egy hasonló
árkategóriában lévő termékre kérheti a cseréjét, a különbözet kiegyenlítésével.
A Szolgáltató a terméket csak abban az esetben cseréli ki, amennyiben az bizonyítottan hibásan került
kiszállításra.

XIV. Adatok pontossága
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A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása,
stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a
17/1999 (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ben rögzített rendelkezések az irányadók.
A Weboldalon (www.foldiparadicsom.hu) lévő termékleírások nem minősülnek részletes tájékoztatónak, a
megrendelt termékek kézhezvételét követően, a felhasználás előtt a Vásárló mindenképpen gondosan olvassa
el a csomagoláson/ csomagolásban található tájékoztatót, használati utasítást.

XV. Adatkezelés
A Webáruház használata során a Szolgáltató részére, rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Szolgáltató alvállalkozója
(pl. Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez).
A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím,
látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott
esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni
a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k letiltása esetén a szolgáltatás bizonyos
elemei részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a
felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül
tárolásra.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes
informatikai rendszerek által, a Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés
leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben
meghatározott időszakra.
A Wehbáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató
bizalmasan kezeli, leiratkozás minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott
elérhetőségek valamelyikén is.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@foldiparadicsom.hu e-mail címen.

XVI. A Regisztrált Felhasználó felelőssége
Regisztrált felhasználónak minősül mindenki, aki felhasználói fiókot hozott létre, a szükséges adatai megadásával a FöldiParadicsom.hu
(www.foldiparadicsom.hu) Webáruházban.

A Regisztrált Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért,
amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő
titokban tartásáról.

XVII. Felelősség kizárása
Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a Vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és
korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra. A Szolgáltató nem felel az
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internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából,
bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.
A Szolgáltató semmilyen alapon nem felel semmilyen kárért, amely közvetlenül, vagy közvetve, a
FöldiParadicsom.hu Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából
eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, vagy egyéb anyagi
veszteségből fakadó károkért.

XVIII. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül
megváltoztatni. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A
változtatások a FöldiParadicsom.hu Webáruházban (www.foldiparadicsom.hu) való közzétételtől kezdve
hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket kell
alkalmazni.
2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
3. Webáruházunk oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató
Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez kattintson ide:
Általános Szerződési Feltételek
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