Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a epker.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető
szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához
szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó
a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató
Név: Első Duna-Kavics Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Belterület, Hrsz. 5241
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Belterület, Hrsz. 5241
Üzlethelyiség címe: 6300 Kalocsa, Belterület, Hrsz. 5241
Képviselő neve: Vass Zoltán
Cégjegyzékszám: 03-09-101289
Bejegyző Bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10731699-2-03
Közösségi adószám: HU10731699
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 11732040-22878012-00000000
IBAN számlaszám: HU81 1030 0002 1063 5076 4902 0014
E-mail cím: webshop@edk.hu
Telefonszám: +36-78/466-088 +36-30/445-0507
Fax: +36-78/466-088

3. A honlapon folytatott tevékenység
A weboldal abból acélból jött létre, hogy megrendelőink az interneten is megvásárolhassák az „Első Duna-Kavics” Kft. termékeit. A
weboldalon keresztül értékesített terméke kézbesítési címe csak magyarországi cím lehet. Külföldre történő vásárlás esetén a
Szolgáltató ügyfélszolgálata (webshop@edk.hu) nyújt információt.
A jelen ÁSZF a weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A
weboldalon megrendelt termékekre, illetőleg az ezzel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm.rendelet szabályai vonatkoznak.
A weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik. A
weboldal működésére egyebekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) rendelkezései vonatkoznak.

4. A szolgáltatás igénybevétele, felhasználási feltételek
1. A megrendelések leadása a epker.hu. internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a epker.hu
webcímen. Telefonon, faxon, e-mailben, postai levélben, vagy bármely más úton leadott rendeléseket a szolgáltató nem fogad el. A
rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználó részére. A termék(ek)
kosárba helyezését követően átvételi és fizetési mód választható. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a vevő
ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden
esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékmegnevezést és
mennyiséget, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg
48 órán belül a fogyasztó által megadott elektronikus értesítési címre, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés
leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és
rögzítésével. A szerződés nyelve: magyar. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli
szerződésnek, azt a szolgáltató nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. Az árak forintban értendők és az általános forgalmi adót
tartalmazzák.
2. A weboldal termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalon a Felhasználó
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában
az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket,
amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a
honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.
3. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy
oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék
nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
4. A weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a
kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
5. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A
Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes
kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van
belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
6. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név,
telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is
szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését
e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a
Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott,
hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben
a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
7. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A
Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket,

azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek
talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap
megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
8. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
9. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési
jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, a következők: a weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák
azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a „megrendelés adatainak módosítása” parancs
alkalmazásával van lehetőség. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és
kijavításához biztosított eszközök: a „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható vagy törölhető.
10. Amennyiben tévedésből más terméket rendelt meg a kívánt termék helyett és azt utólag, a rendelés elküldése után veszi észre,
jelezze a webshop@edk.hu e-mail címen. Fontos, hogy jelzését haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül
kézbesíthetjük a megrendelt terméket.
11. A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben
rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindent megteszünk a weboldalon található információk pontosságáért, a készletinformáció
aktualizálásáért. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az
esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással
kapcsolatban a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
12. A 45/2014.(II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14
napon belül. Ezen jogát az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014.(II.26.) Korm.rendelet 2. számú
mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
1. Kézhez vétel (termék átvételének) időpontja személyes átvétel eset az átvétel időpontja, házhoz szállítás esetén a
futártól/postától történő átvétel időpontja; az időpont számlával, illetve a futártól/postától kapott nyugtával igazolgató.
Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
2. Elállás esetén a terméket saját költségén köteles visszaküldeni a vásárló a szolgáltató részére, 6300 Kalocsa, belterület 5241
hrsz. alatti címre. A kifizetett, azonban visszaküldött termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezéstől
számított 14 napon belül visszatérítjük a megrendelő által igénybe vett fizetési móddal azonos módon. A fogyasztó kifejezett
beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban ebből adódóan a fogyasztót
többletköltség nem terhelheti. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza azzal, hogy amennyiben a
megrendelő a legkevésbé szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a szolgáltató nem köteles visszatéríteni az
ebből eredő többletköltséget. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll módunkban visszatéríteni,
amennyiben a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék
bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte (a két lehetőség közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe).
3. Utánvéttel küldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
4. A vevő az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014(II.26-) Korm.rendelet 219. §-ában foglaltak esetén, így különösen:
1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a
20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
3. 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;
4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása
után nem küldhető vissza;
6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás 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;
8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős
javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
12. 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;
13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás 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/felmondási jogát.
5. A szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.
13. Ha a vevő a webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási
jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül
gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és tudomásul vette,
hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
14. A megrendelt termék(ek) hibája esetén vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a (továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése
során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést, kivéve, ha a kijavítás vagy a csere lehetetlen, vagy a szolgáltató
számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, arányos
árleszállításra tarthat igényt, a terméke(ke)t a szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől,
ha a kijavítást vagy a kicserélését a szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléséhez
fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vevő kötelezettsége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A
vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie e kell, kivéve, ha az indokot
volt, vagy arra a szolgáltató okot adott. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba
felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési időn túl
szavatossági igény nem érvényesíthető. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye a hiba közlésén, továbbá
a számla vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap elteltét követően
azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

15. Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.
Termékszavatosság esetén a vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel
meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt
tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba
hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól,
ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül 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, illetve kötelező
hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
16. A 151/2003(IX.22.) Korm.rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1
éven belül jótállási igényt érvényesíthet a szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e kormányrendelet értelmében fogyasztónak minősül).
A szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. Jótállási igényét a vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti azzal a kivétellel, hogy a tartós
fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük,
amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a szolgáltató üzletében/raktárában
rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor
kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem
érvényesíthet. A jótállásból eredő jogok azonban a vevőt a kellékszavatosság és a termékszavatosság útján érvényesíthet
jogosultságaitól függetlenül megilletik.
17. A szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető
legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft ár nem minősül ajánlattételre való
felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek
lehetnek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a
szolgáltató felelősségére a 45/2014(II.26.) Korm.rendeletben és a Ptk.-ban szabályozott rendelkezések az irányadóak.
18. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei
1. Fizetés. A weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:
1.
2.
3.
4.

készpénzes fizetés utánvétel
készpénzes fizetés személyes átvételkor
bankkártyás fizetés a webshopban
partnerszolgáltató (…..) által üzemeltetett internetes fizető oldalon (tranzakcióoldalon) keresztül a tranzakció oldal által
elfogadott bankkártyák segítségével. Felhívjuk figyelmét, hogy internetes kártyás fizetés esetén fokozottan ügyeljen kódjai,
azonosítói titkosságának megőrzésére (pl. fizetés helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt
ismerje meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsa be a biztonsági előírásokat. A partner szolgáltató fizetési oldalán
végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért nem vállalunk felelősséget, így különösen a fizetés során megadott
kódokért, mivel azokat mi nm kapjuk meg és nem kezeljük. A fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott tájékoztatás
alapján visszaigazoló e-mailben értesíti a vevőt. A megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítjuk ki a számlát,
melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatkiadási kötelem szerint küldünk ki. Az internetes fizető oldalt
működtető partner szolgáltató (….) ügyfélszolgálatot biztosít a vevők részére a bankkártyás fizetéssel kapcsolatosan az
alábbi elérhetőségeken, munkanapokon … óra között telefonon: …., e-mailen:................

2. Szállítási feltételek. A megrendelt termék kiszállítását a szolgáltató mindenkori szállító partnerei végzik. A megrendelések
feldolgozása és a termékek átadása a szállító partner részére hétköznapokon történik. Termék megrendelése esetén a
megrendelt terméket a szolgáltató – az utánvétes, illetőleg a személyes átvétellel történő vásárlás kivételével – a vételár
kiegyenlítését követően juttatja el a címzett részére. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az jóváírásra kerül a szolgáltató
bankszámláján. Személyes átvételkor a termék átadása a szolgáltató pénztárába történő befizetést követően, haladéktalanul
megtörténik. Utánvétes vásárlás esetén a termék átadása az utánvét teljes összegének megfizetését követően, haladéktalanul
megtörténik.
19. A vevő a valós adatait köteles megadni a regisztráció során, és teljes körű kötelezettséget vállal a megadott adatai
valóságtartalmáért. Amennyiben a megadott adatok valótlansága miatt a szolgáltatót kár éri, vagy a szolgáltatóval szemben
bármilyen joghátrányt érvényesítenek, úgy a vevő köteles a szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, a szolgáltató fenntartja
a jogát, hogy vevővel szemen kártérítési igényt érvényesítsen.
20. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
1. olyan működési hiba esetén, amely meggátolja vevőt, hogy csatlakozzon a szolgáltató weboldalára, ott rendelést adjon le,2. vevő számítógépének bármely hardver-, vagy szoftverhibájából eredő meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás
sikertelensége vagy megszakadása miatti károkért.

5. A honlapon történő vásárlás
1. A szolgáltató a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor
megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezett adatokkal.
2. Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor
a megfelelő adat megadásával ehhez előzetesen egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A szolgáltató nem köteles
ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak-e, illetőleg
helytállóak-e.
3. A felhasználó az V/2 pont alatti hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni. A visszavonást követően a szolgáltató a felhasználó
részére több hírlevelet,illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, valamint törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott
felhasználók közül.
4. A felhasználó magára nézve kötelezőnek elismeri a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Egyesületének etikai kódexét.
5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a
szolgáltató nem vállal felelősséget. A szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, az üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények
törlésére.
6. Megrendelésével kapcsolatos bármely kérdésével, észrevételével forduljon a szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat
munkatársaihoz a 6300 Kalocsa Belterület hrsz. 5241 címen, illetve a 06-78/466-088 számú telefonszámon munkanapokon 8-16 óra
között, illetve a honlapon jelzett időpontban.
7. Szavatossági igényei, fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetőleg telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a
webshop@edk.hu e-mail címen, illetőleg a +36-78/466-088 +36-30/445-0507 telefonszámokon.
1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására
nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan 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 - vesz fel.
2. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a

3.
4.
5.
6.
7.

Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint
köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a
későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés
értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8. A szolgáltatóval szemben felmerül vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető
eljárást kezdeményezhet. A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4., telefonszámok: 76/501-525; 76/501-500, fax: 76/501-538, e-mail: bkmkik@mail.datanet.hu
9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, bírósági eljárás kezdeményezése.
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra
érvényes.
Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://epker.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy
Jelen ÁSZF hatályos: 2015. Augusztus 12. napjától visszavonásig és/vagy módosításig. Rendelkezéseit csak a hatályba lépést
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

