Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi Szabályzat
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU)
rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
Adatkezelő adatai, elérhetősége
Adatkezelő: Balogh Horgászbolt Kft
Adatkezelő képviselője: Balogh István
Székhely: 2370 Dabas Andrássy utca 2.
Telefon: +36-29-950-790
E-mail:info@kreadtivodu.hu
Honlap: kreativodu.hu
Adatkezelés célja
Online megjelenéssel kapcsolatos felhasználói adatkezelések. Naplózási (szervernapló) és biztonsági célból valamint a webhely
szolgáltatásainak nyújtása, működőképességének monitorozása és védelme céljából eszközadatok illetve az érintett által megadott
személyes adatok kezelése.
Adatkezelő cookie kezelési gyakorlata
A cookie egy karaktersort tartalmazó fájl, amely a webhely látogatásakor a számítógépre kerül. Amikor az adott webhelyet a látogató
ismét felkeresi, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az érintett böngészőjét.
A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is a weboldalra vonatkozóan.
A böngésző beállításai között hangolható, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer egy cookie-t küld, de
felhívjuk a figyelmét, hogy cookie nélkül bizonyos funkciók lehet, hogy nem megfelelően működnek a webhelyen.
Az Balogh Horgászbolt Kft. a felhasználói élmény javítása céljából felhasználja a bejelentkezett felhasználó bejelentkezés előtti Balogh
Horgászbolt Kft. adott weboldalán tett böngészési előzményeit és funkcionális cookie-k használatával biztosítja a weboldalak
megfelelő megjelenítését. Ezek a funkcionális cookie-k megjegyzik például az érintett által korábban választott beálltásokat (pl.
ország/nyelv, arculat/szín, betűméret stb.).
Az Balogh Horgászbolt Kft. weboldalai tartalmaznak harmadik fél által biztosított cookie-kat, de nem tartalmaznak célzott cookie-kat.
A harmadik fél által biztosított cookie-k más adatkezelő (pl. közösségi oldal, Google Analytics, Adobe Marketing Cloud stb.)
tartalmának megosztását teszi lehetővé, és akár olyan információkat küld a harmadik fél adatkezelő számára, amiket az később arra
használhat fel, hogy más webhelyeken jelenítsen meg célzott hirdetéseket.
Kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az kreativodu.hu weboldalak felhasználóinak alábbi eszközadatait kezeli: IP cím, böngésző vagy operációs rendszer
típusa, nyelve, weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontja.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
Adattárolás határideje
Az adat keletkezésétől számított 1 év.
Adattovábbítás és adatfeldolgozók
Az adatokat nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Automatizált döntéshozatal
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről jelen tájékoztató szerinti személyes adatok tekintetében profilalkotás, automatikus
döntéshozatal nincs.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
nyújt.
A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: az
arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,
jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést
jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk. Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Az
elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon
személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásainkban
elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Érintettek jogai és érvényesítésük feltételei
Bármikor kérheted adataid helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhetsz az adatkezelésről teljes körű konkrét
tájékoztatást. Kérheted azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adataidat tagolt, széles körben használt géppel
olvasható formátumban átadjuk, illetve adataidat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.
Az adatvédelem részletes szabályozását, az Ön jogainak részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat tartalmazza.
Ha úgy érzed, hogy az adatkezelés során az Balogh Horgászbolt Kft. jogszabályt sértett, akkor vizsgálatot kezdeményezhetsz a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével

kapcsolatban jogsérelmed következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, de örömmel vesszük, ha panaszoddal elsőnek
hozzánk fordulnál, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.
NAIH Elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu
Ha véleményed szerint az adatkezelés során megsértettük jogaidat, akkor választásod szerint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed
szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhatsz. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon
tudhatsz meg.

Cégadatok,Céginformáció,Elérhetőség
Üzemeltető: Balogh Horgászbolt Korlátolt Felelősségű Társaság, 2370 Dabas Andrássy utca 2.
Telefonszám: 06-29-950-790
Webáruház címe:kreativodu.hu
Email cím: info@kreativodu.hu
Adószám: 27930852-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-205494, Budapest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Mintabolt, ügyfélszolgálat:
Balogh Horgászbolt
Cím: 2370 Dabas Andrássy utca 2
Tel.: (+36-29) 950-790
E-mail: info@kreativodu.hu
Boltvezető: Balogh István
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 07:00-19:00-ig
Szombaton:06:00-19:00-ig
Vasárnap: 06:00-13:00-ig

Egyéb
Az oldalon található linkeken keresztül elért más webhelyek
A kreativodu.hu internetes oldalon elhelyezett és onnan más webhelyekre mutató linken keresztül elért webhelyek tartalmáért az
oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
Hírlevélre fel- és leiratkozás
A kreativodu.hu hírlevélre való feliratkozáskor kizárólag a termékeinkkel kapcsolatos híreinkről, új termékeinkről, akcióinkról fogsz email értesítőt kapni, valamint azokról az eseményekről, kiállításokról, vásárokról, amelyek érdekesek lehetnek a vevőink számára. A
feliratkozásnál megadott adataidat (név, e-mail cím) bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki! Hírlevél
szolgáltatásunkról a későbbiekben bármikor leiratkozhatsz, a hírlevél alján lévő linkről. Hiteles azonosítás után adataid módosítását,
törlését kérheted a info@kreativodu.hu e-mail címen.
Szerzői jogok
Az internetes oldalon szereplő tartalom, illetve a letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az internetes oldal
tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú bármilyen
használata - így különösen annak másolása, kinyomtatása, tárolása, terjesztése, átruházása, módosítása, közzététele – kizárólag az
Balogh Horgászbolt.kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.
A cookie-k használata
A cookie egy szövegfájl, amelyet a megtekintett weblap kiszolgálója helyez el a számítógépe merevlemezén. A cookie-k nem
alkalmasak programok futtatására, így rajtuk keresztül nem kerülhet vírus a számítógépre. Minden cookie egy adott felhasználóhoz
tartozó egyedi fájl, amelyet csak az azt létrehozó webhely tud olvasni. A cookie-k használatának egyik legfőbb célja a kényelmesebb,
gyorsabb internethasználat. A webböngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngészobeállítások
módosításával a cookie-kat vissza is utasíthatja. A kreativodu.hu internetes oldal által kínált cookie-k kizárólag a helyi beállítások
tárolására szolgálnak, személyes adatot nem tárolnak. Amennyiben a cookie-k használatát letiltod, a szolgáltatás egyes elemei
egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek használhatóak.

Elállási jog
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozásának értelmében a fogyasztó a
megrendelt terméket, annak kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a vásárlástól, azaz visszaküldheti a megrendelt
terméket.
Az elállási jog gyakorlásának menete
Elállási szándékát igazolhatóan 14 munkanapon belül kell megtennie, ezt megtörténhet e-mailben, telefonon, postai úton, vagy a
Balogh Horgászboltban személyesen.
Ezekben az esetekben az e-mail dátuma, a telefonon történő jelzés esetén a telefonálás időpontja, illetve postai értesítésnél az
ajánlott szelvény dátuma kerülnek rögzítésre.
A csomagküldő szolgálattal rendelt áru esetén küldje vissza az Balogh Horgászbolt Kft címére.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel feladott csomagot
nem áll módunkban átvenni.
A csomag beérkezésekor rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.
Csak olyan terméket tudunk visszavenni, ami nem került használatra!
Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vevőt terheli!
A termék visszaérkezését követő 30 napon belül az Balogh Horgászbolt Kft. a Vásárló által megadott bankszámlára visszatéríti a
termék vételárát!

Garancia,Szavatosság
Az Balogh Horgászbol Kft. által forgalmazott termékekre a Ptk-ban meghatározott mértékű szavatosságot, illetve egyes termékekre

garanciát (jótállás) vállalunk. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljes körűen a vevőt terheli mindennemű
felelősség!
A szavatossági igény érvényesítése
A vevő minőségi kifogás esetén a termék javítását, cseréjét, árleszállítását kérheti illetve elállhat a szerződéstől. A szavatossági jogok
érvényesítésénél 6 hónapot meghaladó hibabejelentésnél a vevőnek kell bizonyítania, hogy vétlen a meghibásodásban, vagy a hiba
már a termék megvásárlásakor is fennállt. A szavatossági igényt akciós termékek esetén is érvényesíteni lehet, amennyiben a
kereskedő nem jelöli meg az akció okát, vagy a kifogás más hibára vonatkozik. A szavatossági igény érvényesítésére 2 év áll a vevő
rendelkezésére. Nem számít bele a határidőbe a kijavítási időnek az a része, amikor a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A határidő a javított, vagy kicserélt részre újra kezdődik.
A minőségi kifogás rendezésének módja a következő. Amennyiben Ön a terméket futárszolgálattal kapta kézhez, minőségi
kifogásával a Balogh Horgászbolt ügyfélszolgálatához kell fordulnia. Ha a Balogh Horgászboltban vette át a csomagot, a vásárlás
helyszínén kell ezt megtennie. A minőségi kifogás megtételekor jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben a vevőnek részleteznie kell a
hibát, az érvényesíteni kívánt igényt és a kifogás rendezésének módját. Amennyiben a forgalmazó eltér a kifogás rendezésének
módjától, azt e-mailben jelzi a fogyasztó felé. A forgalmazónak jogában áll más rendezési módot választania, ha a vevő által kívánt
rendezési mód aránytalanul nagy többletköltséggel járna a forgalmazó részére. Ha a webshopban sem javítási, sem csereigény nem
érvényesíthető, a vevő árleszállítást, vagy cserét igényelhet. Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásra nincs lehetőség.
„(a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve , ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog
teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a
kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.” PTK 306.
A garanciális igény érvényesítése
A Balogh Horgászbolt Kft . adott termékeire a jogszabályban előírt jótállási határidőt alkalmazza, bizonyos termékeknél egy éven túli
garanciát biztosít, ezen kívül a termékeire speciális garancia érvényesíthető, amihez a gyártó által kiadott angol nyelvű érvényesen
kitöltött garanciajegyét őrizze meg! A garanciális jogok érvényesítésének menete. Amennyiben Ön a terméket futárszolgálattal kapta
kézhez, minőségi kifogásával a Balogh Horgászbolt ügyfélszolgálatához kell fordulnia. Ha a Balogh Horgászboltban vette át a
csomagot, a vásárlás helyszínén kell ezt megtennie.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási igényt akciós termékek
esetén is érvényesíteni lehet, amennyiben a kereskedő nem jelöli meg az akció okát, vagy a kifogás más hibára vonatkozik.
A jótállási határidő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet
szerint a fogyasztási cikknek a fogyasztó részére történő átadásnak a napjával kezdődik. Jótállási igény a jótállási jeggyel
érvényesíthető. ( 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. A jótállás időtartama alatt a kereskedőnek
kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. Egy
év letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.
Jótállási igény esetén a vevő kérheti a termék javítást, cseréjét, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a választott jótállási
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna a
forgalmazó részére, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, illetve a vevőnek okozott kényelmetlenséget, a
forgalmazó választhat más teljesítési módot. Ha a vevő sem javítási, sem csereigényét nem tudja érvényesíteni, árleszállítást kérhet,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásra nincs lehetőség.
Garanciális időn belül meghibásodott terméket lehetőleg saját csomagolásában, a vásárlást igazoló számlával, vagy blokkal, a
garanciajeggyel veszünk át javításra. A garanciaérvényesítés megkezdése, azaz az áru leadása történhet Balogh Horgászboltban,
vagy ha futárszolgálattal kérte a terméket, a Balogh Horgászbolthoz visszajuttatva. A Balogh Horgászboltban történő leadás
ingyenes.
A terméket jegyzőkönyvvel együtt vesszük át, az átvételt iktatjuk. Ha a termék javítható, akkor a legrövidebb időn belül javítjuk és
visszaküldjük Önnek. Ha nem javítható és lehetőség van cserére, akkor a terméket cseréljük. Ha nem tudjuk cserélni a terméket
lehetőséget adunk hasonló termékre való cserére, vagy visszatérítjük a termék árát.

Regisztráció
Webáruházunkban nem kötelező a regisztráció.
Regisztrált tagjainknak azonban egyszerűbb a rendelés, és nyomonkövethetik korábbi rendeléseiket is.
Az oldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg, házhozszállítással vagy átvehetőek a boltban (Balogh
Horgászbolt,2370 Dabas ,Andrássy utca 2).
A fizetési mód: utánvétel, online bankkártyás vagy a helyszínen fizetve.
A regisztráció menete
A regisztráció során a regisztrációs felületen megadott adatokat adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük.
Az adatkezelés alapja a felhasználók által önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott adatok köre, amiket kizárólag a rendelések
teljesítéséhez, illetve saját marketingcéljainkra, hírlevél küldésére használunk fel.
Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl.
csomagküldő szolgálat, aki az Balogh Horgászbot Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni,
illetve harmadik fél részére továbbadni.
Az adatkezelés az adatkezelési szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
által kiadott, NAIH 57402/2012 számú nyilvántartási szám alapján, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkeivel összhangban történik.
A regisztráció során olyan adatokat kérünk, ami a leadott rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, név, cím, szállítási cím,
telefonszám.
Ezeket az adatokat kérjük, helyesen kitölteni, a helytelen adatok lehetetlenné teszik a rendelés teljesítését!
Továbbá kitérünk a regisztrációkor a kedvenc horgászmódszerre, hogy személyre szabottan küldhessünk hírlevelet, és értesíthessünk
akcióinkról.
Hírlevelünkről a levél alján lévő linken bármikor leíratkozhat.

SZÁLLÍTÁS/FIZETÉS
SZÁLLÍTÁS/FIZETÉS
Átvételi lehetőségek:
Szállítás, vagy személyes átvétel
A vásárolt termékek kiszállítását a MPL futárszolgálat végzi.
A csomagokat igény szerint házhoz kiszállítjuk.
A speciális igényeket kérjük a rendelés során megjegyzés rovatba írja be.

A csomag összekészítési ideje a feldolgozástól számított 1-5 munkanap!
Abban az esetben, ha a szállítás valamiért ettől eltérne, munkatársaink felveszik önnel a kapcsolatot.
A szállítási idő a csomag FELADÁSÁTÓL számítva garantált 2 munkanap.
Díjak:
0-14999 Ft-ig: bruttó 1990-Ft
15.000 Ft-tól ingyenes
Utánvétes fizetési mód: bruttó 490 Ft
A kiszállítást végző futárnál készpénzzel, illetve bankkártyával is fizethetnek.
Személyes átvétel:
2370 Dabas Andrássy utca 2. Balogh Horgászboltban
H-P:07:00-19:00-ig
Sz:06:00-19:00ig
V:06:00-13:00-ig
FONTOS: Amennyiben csomag átvételekor bármilyen külső sérülést észlelnek, úgy a futár jelenlétében bontsák ki a csomagot!
Amennyiben sérülés látható a terméken, úgy ne vegyék át az árut, hanem a futárral juttassák vissza számunkra!
Mi a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk a cseréről és utánajárunk a keletkezett sérülés okainak.
Fizetési módok:
Bank kártyával Simplepay – Online Fizetési Rendszer
Átutalással előre fizetve - 11742032-20015745 (OTP Bank)
Kérjük csak akkor utaljon ha a díjbekérő levelet megkapta.

Vásárlás a Kreatív Odúban
Az kreativodu.hu webáruház üzemeltetője a Balogh Horgászbolt Korlátolt Felelősségű Társaság, mintaboltja Balog Horgászbolt Dabas
Andrássy utca 2, továbbiakban eladó. Felhasználó, illetve vevő az a cselekvőképes magánszemély, aki a etetoanyag.hu vagy
baloghhorgaszbolt.hu oldalon regisztrál vagy rendelést ad le. Csak és kizárólag a helyes adatokat megadó felhasználók, vevők
rendeléseit van módunkban kiszolgálni.
A Felhasználó a regisztrációval, illetve a rendelés leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási
Feltételeket, és elfogadja az oldalon érvényes Adatvédelmi Szabályzatot. A Vevő a kreativodu.hu –ra való regisztrációkor és a
rendelés leadásakor köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Eladó, amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által
megadott adatok nem valósak, olyan adatokat tartalmaznak, vagy nem tartalmaznak, amik a rendelés megállapodás szerinti
teljesítését nem teszik lehetővé, jogosult a Vevőnek a webshophoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
Amennyiben a vevővel való kapcsolattermetés sikertelensége a vevőnek róható fel, - sikertelen telefonhívás, e-mail -, a rendelés
teljesítésének elmaradása nem az Eladó felelőssége.
A kreativodu.hu keresztül leadott rendeléssel a Felhasználó és az Eladó között online szerződés jön létre, az Ekrtv.1 5. § (4)
bekezdésének megfelelően.
Az Eladó fenntartja jogát ahhoz, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosításról köteles a Vevőt tájékoztatni. A
tájékoztatás meg kell, hogy jelenjen a etetoanyag.hu vagy baloghhorgaszbolt.hu oldalon, a Vevőhöz pedig a megadott e-mail címre
küldött értesítésként kell eljuttatni a módosítást. A módosítást követő webshop-használat a Felhasználási Feltételek módosításának
elfogadását jelenti.
A Vevő számára az Eladó a kreativodu.hu oldalon történő vásárlást nem köti regisztrációhoz. Amennyiben a Vevő regisztrál az
oldalra, a Vevő által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító szükséges, erre az Üzemeltető egy regisztrációs linket küld,
amelyről megtörténik a regisztráció lezárása. A kreativodu.hu használata során az e-mail cím azonosítja a felhasználót.
A kreativodu.hu oldalon a termékek fő és alkategóriákba sorolásával könnyítjük meg az eligazodást több ezer termékünk között. A
termék képére, nevére kattintva bejut a termék adatlapjára, ahol részletes termékinformációk, termékleírások, további képek
találhatóak a termékről. A termékek ára a termék cikkszámához rendelt ÁFÁ-s, azaz bruttó ár. A termék vásárlásakor ez jelenik meg
a kosárban. A termék ára nem tartalmaz szállítási és csomagolási díjat. Ezek a költségek a megrendelés véglegesítésekor kerülnek
megállapításra. Akciós termékek esetén az akciós ár egyértelműen kerül megjelenítésre, a teljes ár és az akciós árkülönbözet is
látható. A kosárba akciós árral kerül a termék, emellett megjelenik a kedvezmény mértéke is, egy összegben. Téves árak
megjelenése miatt az Eladó felelősséget nem vállal. Árat egyoldalúan nem változtathat, csak a vevővel egyeztetve van lehetőség
ármódosításra. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében
igyekszünk a legnagyobb gondossággal eljárni, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben kollégáink minden gondossága
ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától feltűnően eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő extrém árra, akkor a webáruházunk nem
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő már
leadott megrendelése ellenére is elállhat vásárlási szándékától.
Amennyiben a keresett terméket nem találja, vegye igénybe termékkeresőnket! A beírt keresőszó alapján találati listát kap azon
termékekről, melyek nevében, vagy termékleírásában az szerepel. A találati lista elején a legnagyobb egyezést elérő eredmények
szerepelnek. A találati lista kategória, ár szerint rendezhető.
A kiválasztott termékeket tegye a kosarába, melynek tartalma megváltoztatható: a törlés gomb segítségével törölheti a terméket, a
darabszám átírásával módosíthatja a megrendelt mennyiséget. A termékek, akciós termékek, kifutó termékek, legnépszerűbb
termékek, újdonságok fülek valamelyikére kattintva visszatérhet a vásárláshoz. Minimális rendelési érték nincs.
A kívánt termékek kosárba helyezése után kiválaszthatja a szállítás és fizetés módját. Jelenleg online bankkártyás fizetési móddal
(erről részletesebben az Fizetés bankkártyával online részen olvashatunk) vagy utánvéttel, a csomag átvételekor lehet fizetni a
futárnak, illetve az átvétel helyszínén a Balogh Horgászbolban az eladónak.

Az kreativodu.hu oldalon történő megrendelés lezárásával, a Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére az Eladó
felé. A megrendelés fogadásáról a Felhasználó automatikus e-mailt kap, amiben a megtekintheti a számlája előképét. Az aktiválásról
az Eladó e-mailt küld amelyben visszaigazolja a rendelés teljesíthető tételeit, a szállítási módot, a teljesítés időkorlátját. A
megrendelés aktiválásáról való értesítést az Eladó minden esetben e-mail-ben teszi meg. Ha a leadott rendeléshez képest a teljesítés
eltér, telefonos egyeztetés után a rendelés minden következmény nélkül visszamondható, vagy a hiányzó termék másikra cserélhető.
A megrendelés aktiválásáról való értesítést az Eladó minden esetben e-mail-ben teszi meg. Ha a kiszolgáló technikai hibája miatt az
Eladó rendszere nem tud kapcsolatot létesíteni, telefonon értesítjük a Felhasználót. (Az oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 211.
§-a alapján, a kereskedőnek tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Felhasználó a vételi ajánlatához kötve van. A Felhasználó,
vagyis a vevő az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett vételáron
megvenni és átvenni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át, az Eladó jogosult a Vevő felhasználói hozzáférését
részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.)
A rendelés teljesítéséről újabb e-mailt küldünk, amiben szerepelnek a végleges számlaadatok és egyben tájékoztatjuk arról, hogy
csomagját átadtuk a futárszolgálatnak és az azt követő munkanapon megkíséreli a csomag kézbesítését. A futár 8-17 óra közötti
időszakban végzi a kiszállítást, ezért olyan címet adjon meg, amelyen a csomagot át tudja venni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést
kísérel meg, amennyiben a kézbesítés sikertelen, a csomagszállítás költségeit a megrendelőre hárítjuk! Amennyiben a személyes
átvételt kérte a Balogh Horgászboltban átveheti rendelését, arról küldünk értesítést, hogy a boltban a következő napon átvehető az
összekészített rendelés.
Rendelés lemondása: Tévesen leadott, még nem kiküldött rendelés visszamondása következmények nélkül megtehető: telefonon a
06-29-950-790-as telefonszámon. Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 / Szombat:06:00-19:00/Vasárnap:06:00-13:00 között.
Vásárlás a Balogh horgászboltban

Egyedi ajándéktárgyak, ruházat rendelése.
Egyedi ajándéktárgyak, ruházat rendelése.
Kép vagy logók felhelyezése,megrendelt termékre.
Kreatív ajándék ötletek menü alatt.
Termék ára tartalmazza a termék emblémázását, kép vagy logó felhelyezését a termékre.
Termék rendelése:
A kiválasztott termék ára felett található a (fájl kiválasztása) gomb, ahol fel lehet tölteni a képet vagy a logót, amit mi megrendelés
elküldése után megkapunk.
Próbáljon meg jó minőségű képet vagy logót feltölteni.
Rendelés után mi felvesszük önnel a kapcsolatot 1-2 munkanapon belül, ahol egyeztessük megrendelést, és lehetőség szerint
küldünk látványtervet a megrendeléséről.
Ha a képen vagy a logón igényel átalakítást szerkesztést-felárat számítunk fel a grafikai munkáért.
Ára függ, mennyi munkaidőt töltünk el a szerkesztéssel. Erről mindenképpen árajánlatot küldünk, ha megfelel, csak akkor készítjük,
el a kért módosításokkal a terméket.
Fizetés:
Webáruházban rendelésnél bankkártyával vagy utalással lehet fizetni.
Személyes rendelésnél van lehetőség kézpénzes fizetésre is.
Egyedi termékrendelésnél CSAK ELŐRE FIZETÉS után készítjük el a terméket.
Előre csak akkor utaljon, ha már küldtünk díjbekérőt.

Ruházat menü alatt.
A termék ára a kép vagy a logó felhelyezését nem tartalmazza.
Termék rendelése:
A kiválasztott ruha termék ára felett található a (fájl kiválasztása) gomb, ahol fel lehet tölteni a képet vagy a logót, amit mi
megrendelés elküldése után megkapunk.
Próbáljon meg jó minőségű képet vagy logót feltölteni.
Rendelés után mi felvesszük önnel a kapcsolatot 1-2 munkanapon belül, ahol egyeztessük megrendelést, és lehetőség szerint
küldünk látványtervet a megrendeléséről. És küldjük az árajánlatot.
Egyedi ruházati terméknél nehéz előre árajánlatot adni, függ a kép logó méretétől, mennyi színből áll, milyen a termék anyagának
minősége, milyen technikával tudjuk kivitelezni.
Ha a képen vagy a logón igényel átalakítást szerkesztést-felárat számítunk fel a grafikai munkáért.

Ára függ, mennyi munkaidőt töltünk el a szerkesztéssel. Erről mindenképpen árajánlatot küldünk, ha megfelel, csak akkor készítjük,
el a kért módosításokkal a terméket.
Fizetés:
Webáruházban rendelésnél bankkártyával vagy utalással lehet fizetni.
Személyes rendelésnél van lehetőség kézpénzes fizetésre is.
Egyedi termékrendelésnél CSAK ELŐRE FIZETÉS után készítjük el a terméket.
Előre csak akkor utaljon, ha már küldtünk díjbekérőt.

