Általános Szerződési Feltételek
I. Általános tudnivalók
I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén
nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Ötletbázis Kft.
által üzemeltetett www.creapig.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül
történik.
I.2. A webáruházat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet használhatja, amennyiben magára
nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
II. A szolgáltató adatai
Név: Ötletbázis Kft.
Székhely: 2600 Vác, Katona Lajos utca. 16.
Levelezési cím: 2600 Vác, Katona Lajos utca 16.
Képviselő neve: Dolnay Brigitta
Cégjegyzékszám: 13-09-136523
Adószám:22634355-2-13
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank
Számlaszám: 10100716-04128100-01003004
E-mail cím: office@otletbazis.hu
Telefonszám: 0630 3265686
III. Regisztráció
Az oldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges, a rendelési adatokat a
rendelési folyamat végén, a kosár tartalmának elfogadása után kell megadni.
IV. A megrendelés, a szerződés létrejötte
IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó
tájékoztatást a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni.

IV.2. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a
webáruházban a termékek mellett találnak. 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 Szállítási információk között is megtalálható.
IV.3. A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a
módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már
megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

IV.4. A Szolgáltató a megrendeléstől számítva három munkanapon belül
fenntartja magának a megrendelt termék árváltoztatásának jogát, abban az
esetben ha internethálózati hiba miatt a termék vételára rosszul jelent meg a
termék mellett, vagy a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában
foglaltaktól. A Szolgáltató ez esetben telefonon vagy elektronikus levélben
tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. A Vevő kérhet módosított megrendelést,
vagy joga van megrendelését törölni és végleg elállni a vásárlástól.
IV.5. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
IV.6. A megrendelést csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Vevő a
megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás

adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség
nem terheli.
IV.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő
részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben az elküldött
visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére
nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő
vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
IV. 8. A szerződés a Kereskedő IV. 7. pontban meghatározott visszaigazolás
Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.
V. A megrendelés menete
A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A
vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” 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 leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a
mennyiségekre, mely utóbbit igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár
automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a
végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen
kattintson a "Pénztár" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a
vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat:
•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 adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi
vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja
meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot:
•Házhoz szállítás (TNT futárszolgálattal)
•személyes átvétel mintaboltunkban (előre egyeztetett időpontban)
Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania:
•banki átutalás - (megrendelése leadásakor e-mailben értesítjük, hogy rendelése
"függő állapot"-ba került, amint megérkezik bankszámlánkra az átutalt összeg,
rendelését aktíváljuk, és e-mailben minden szükséges további információt közlünk
Önnel)

•utánvét - (készpénzes fizetés házhoz szállítás esetén, a küldemény átvételekor a
TNT futárszolgálat munkatársának)
•készpénz - (mintaboltunkban előre egyeztetett időpontban)
•bankkártyás fizetés – ( BORGUN fizetési felület, jelenleg még nem használható,
próbaüzem folyik )
Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson
a „Megrendelés” gombra.
A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.
Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.
Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a
várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az
e-mailben található telefonszámok bármelyikét.
Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és
utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a
küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.
Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása a TNT futárszolgálattal történik. A termék szállítási
idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is
tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben
található telefonszámon.
Szállítási díjak:
Szállítási díjaink az ország területén egységesek. Magyarországon kívüli szállítást egyedi
egyeztetés alapján vállalunk.
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 a kereskedelmi feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi
állapotában vesszük vissza.
VI. Elállási/ Felmondási jog
VI.1. A Vevő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Elállási/
felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le amelyen a Vevő a
terméket átveszi. Ezen határidőn belül a Vevőnek írásban vagy elektronikus úton

nyilatkoznia kell ha élni kíván elállási/ felmondási jogával. A termék visszaküldésének
közvetlen költségét a Vevő viseli.

VI.2. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük
az Ön által teljesített valamennyi költséget (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott.). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A
visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket
VI.3. A Szolgáltató jogosult 3 munkanapon belül a szerződéstől elállni, ha Vevő által
megrendelt árú raktárkészleten éppen nincs, a gyártóktól /beszállítóktól aktuálisan éppen
nem beszerezhető, vagy beszerzése aránytalanul nagy nehézségekbe ütközik. Ez esetben
a Szolgáltató javaslatot tehet más, hasonló helyettesítő termék szállítására mellyel
kiváltható az eredetileg megrendelt árú. A Szolgáltató 3 munkanapon történő elállását
indoklással együtt írásban (e-mail) teszi meg. A Szolgáltató elállása akkor is érvényes, ha
korábban a Vevő megkapta a rendelést megerősítő automatikus visszaigazolását a
megrendelésről. A három munkanapos elállásból keletkező károkért Szolgáltató nem felel.
VI.4. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék
csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.
Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra
eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru
állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését
szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő,
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 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
V. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás
A jótállásra a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra a Ptk-ban és az idevonatkozó
kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

V.I. Kellékszavatosság
Vevő az Ötletbázis Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben
– a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti.
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást az Ötletbázis Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.
V.II. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében 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 vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

V.III. Jótállás
Hibás teljesítés esetén az Ötletbázis Kft jótállásra köteles. A garancia érvényesítése írásban
(postán, email-en ) történő bejelentés alapján az ügyfélszolgálat elérhetőségén
lehetséges.
Elfogadott írásos hibabejelentő után Ön jogosulttá válik vagy a termék díjmentesen
javítására vagy a termék díjmentes cseréjére, melyet a termék megvizsgálása után a
gyártó dönt el. A visszaszállítás költsége Önt terheli.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A szavatosság a termék minőségi vagy mennyiségi hibája esetén érvényesíthető. A Vevő
az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az
ügyfélszolgálaton terjesztheti elő.
VI. Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat az Ötletbázis Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a
rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait
harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében
alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az XYZ Kft.-től kapott adatokat
semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére
továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Aki a
webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti,
azzal egyetért.
Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Ötletbázis Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A
www.creapig.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények
védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában
történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos
minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is
érvényesítjük.
VII. Egyéb
Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás
abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a
weblapon.
Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a
vevő vásárlását.

