Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a www.technofrig.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A Webáruház címe www.technofrig.hu
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: COOL-R s.r.o.
Székhely címe: 943 61 Malé Kosihy 2.
Cégjegyzékszám: 52 541 142
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Okreseneho Súdu Nitra
Adószám: 2121069874
Bankszámlaszám : SK85 5200 0000 0000 1853 0376
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: www.technofrig.hu Klímatechnikai berendezés forgalmazó
Cím: 943 61 Malé Kosihy 2
Telefon: +36308337761
E-mail: info@technofrig.hu
Nyitva tartása: Online
Az általános szerződési feltételek elfogadása
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük, rendelés előtt minden esetben kérejenek tájékoztatást a rendelni kívánt termék készletéről, továbbá a termék áráról!
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a www.-technofrig.hu Webáruház szolgáltatásait igénybe
kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az
ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a www.technofrig.hu Webáruház szolgáltatásait.
Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása
Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi
szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz
48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a
szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A
szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a www.technofrig.hu Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A
felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy
kinyomtathatja.
4. A webáruház Üzemeltetője felhívja tisztelt vásárlói figyelmét, hogy a webáruház müködtetését szoftveres fejlesztését,
karbanrtatását, az UNAS Shop.hu végzi, igy rendszerhibák miatt esetlegesen felmerülő hibákért ( összekevert, téves vagy ingyesre
megjelenített árak, helytelen szállítási vagy ingyenes költésgek). a Web-áruház üzemeltetője a Fagyos-Szentek Kft. semmilyen
felelőséget NEM vállal. Semmilyen módon NEM áll módunkban ingyenes szállítást felkínálni, Irreálisan alacsony árakon sem
értékesítünk, ha ilyet talál mindenféleképpen vegye fel cégünkel a kapcsolatot és tájékozodjon!
Tájékozatlanságból vélt veszteséget, semmilyen körülmény között NEM áll módunkban orvosolni, és kártalanitást sem fizetni!
A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik
tulajdonságairól, teljesítményéről, a berendezések jellemzőiről.
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A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát viszont a szállítási díját nem
tartalmazzák . A berendezéseknek a kültéri egység tartó konzolok nem tartozékai, ezeket külön kell megrendelni és fizetni típustól
függően.
Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén
a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az egyeztetett időpontban a beüzemelés meghiúsul a megrendelő hibájából,
abban az esetben az újabb kiszállás már kizárólag térítés ellenében történik:
Budapest határain belül újabb kiszállás 12.700.-Ft bruttó

Vidékre történő újabb kiszállás 50 km-ig 18.000.-Ft bruttó
Vidékre történő újabb kiszállás 50 km fellett minden megkezdett km 158.75.-Ft bruttó áron számoljuk fel a
székhelyünktől mérve a célig oda-vissza útra!
Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)
3. Minden termékre, amely értéke meghaladja a 25.000.-Ft bruttó ár határt, a www.technofrig.hu webáruház 50 % előleget kér be
díjbekérő számla alapján
Elállási jog
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. alapján letölthető a webáruház elállási jog linkjéről
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
elolvasható a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a
jótállásról szóló mellékletében.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:
1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál
(COOL-R s.r.o. 943 61 Malé Kosihy 2. Tel: +36308337761).
Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A terméknek a forgalmazóhoz törénő visszajuttatásának minden költsége a megrendelőt terheli!
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.
2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (COOL-R s.r.o.) küldött levélben, vagy elektronikus
levélben (info@technofrig.hu ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
- a terméknek a forgalmazóhoz törénő visszajuttatásának minden költsége a megrendelőt terheli!

