ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az
árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.
A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Beyond Beauty Kft. (Cecile.hu) e-mail
által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti
szerződés jön létre a Beyond Beauty Kft. (székhely: 1131 Budapest Gyöngyösi u. 47./VII.fszt.9.;
Adószám: 14225055-2-41., cégjegyzékszám: 01-09-894476 ) a „Cecile” dekorkozmetikumok
kizárólagos magyarországi importőre, képviselője Szalai Szilvia, valamint a Megrendelő, mint Vevő
között az alábbi feltételek szerint:
1. A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon
kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a
megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles
haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak
egyeztetése érdekében.
2. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott
címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett
vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben
a kézbesítő részére kifizetni.
3. A vevőnek jogában áll, a megrendelés idejét követő 48 órán belül, irásban e-mailben, vagy
telefonon, de még a postára adás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a
vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, amennyiben időben és a fent nevezett csatorna
valamelyikén egyértelműen eláll vásárlási szándékától. A lemondást telefonon a 06 70 9779819 telefonszámon, vagy a info@cecile.hu e-mail címen teheti meg.
4. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét
kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők
között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az
irányadóak.
5. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon
kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Beyond Beauty
Kft. nem iktatja.
A www.cecile.hu. honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlap tulajdonosa a honlapon található
bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jog és más
szellemi tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa.
Ön jogosult a www.cecile.hu honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és
más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben
kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra.Tilos a honlap bármely részének
másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének
megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár
hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a www.cecile.hu tulajdonosa semmilyen egyéb
felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

TULAJDONOS / ÜZEMELTETÉS
A Webáruház tulajdonosa:
Varga László
A SevenArt Webdesign képviselője
info@sevenart.hu
A Webáruház üzemeltetője:
Varga László
A SevenArt Webdesign képviselője
info@sevenart.hu
Ügyfélszolgálat:
Szalai Szilvia
06 70 977 98 19
info@cecile.hu

KAPCSOLAT
A webáruházzal kapcsolatos kérdések, észrevételek:
SevenArt Webdesign
Klein Viktória
info@cecile.hu
Cecile dekorkozmetikumok kizárólagos magyar importőre:
Beyond Beauty Kft.
Szalai Szilvia
info@cecile.hu

VÁSÁRLÁS
A megvásárolni kívánt termékeket a listákról kosárba gyűjtheti. Ha kosarában már van termék,
annak állapotát a vásárlás végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti a bal oldali
menüsorban.
Amikor mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, ugyanott, a „Megvásárolom” gombra
kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban. A megrendelés elküldése előtt még egyszer
megtekintheti kosarának tartalmát. Itt regisztrálhat, ha ezt korábban nem tette meg. A rendszer
megjegyzi rendelését. Kérjük pontosan adja meg adatait, a szállítási címet és a megrendelt
termékeket! A Kosár tartalma aloldalon található „Megvásárolom” gomb megnyomásával küldi el
nekünk megrendelését.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Webáruházon feltüntetett termékek rendelkezésre állása
tekintetében. Amennyiben a termék jelenleg nincs raktárkészleten, ügyfélszolgálatunk jelzi hiányát,
így módosíthatja megrendelését.
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat
az info@cecile.hu címen, telefonon: 06 70 977 9819.
Amennyiben viszonteladónk, úgy a „Megjegyzés” rovatba kérjük feltüntetni a felhasználói nevet,
címet, számlázási nevét, címet, kereskedői kódját. A rendelését minden esetben visszaigazoljuk!

VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi
adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása
és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet
megrendeléskor lát az oldalon.
A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történhet:
Postai utánvétellel a szállítási idő: 2-7 munkanap a rendelés leadásától számítva.
Termékeinket a Magyar Posta juttatja el Önhöz munkanapokon 8 és 17 óra között.
A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban Önt terheli. Ennek
költsége automatikusan hozzáadódik a rendelési értékhez.
SÚLY

Fizetendő szállítási költség

0-2 kg

1.220,- + áfa

2,1-5 kg

1.370,- + áfa

5,1-10 kg

1.470,- + áfa

Bruttó 15.000.- Ft rendelési értékhatár felett a kiszállítások díjmentesek.
A regisztráció folyamán kérjük, valós adatokat adjon meg, hogy a rendelések során az esetleges
ebből adódó problémákat elkerüljük. - a személyes adatait természetesen bizalmasan kezeljük. Az
erre vonatkozó szabályokat a Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozatban olvashatja. Regisztrációját
követően az Ön által megadott e-mail címre küldött levélben tájékoztatjuk Önt regisztrációja
sikerességéről.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, SZAVATOSSÁG
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a
távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. A vevő elállása esetén a Beyond Beauty Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen
fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről
jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.
A Beyond Beauty Kft. kizárólag a szállítás során megsérült termék visszaszolgáltatása esetén térít
vissza vételárat. A termék használatba vétele után, higéniai okok miatt nem áll módjában
visszavásárolni a terméket.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben
foglaltak az irányadóak.

ADATVÉDELEM
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk
alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott
személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további
személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
Hírlevelet a beleegyező nyilatkozat megtörténte után áll módunkban küldeni.
Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait - az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon
megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül - a termék tulajdonosa a Beyond Beauty Kft.,
illetve a webshop üzemeltetője Klein Viktória, a személyes adatok feldolgozója és kezelője - az
alábbiak szerint használhatja fel: - A működéssel kapcsolatos információtovábbítási célokra
(hírlevél küldésre, szolgáltatások ajánlására, egyéb szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos
információközlésre). - Más cégekkel közösen szolgáltatások ajánlására.

Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve,
címe, telefonszáma és e-mail címe alapján. Csak olyan személyes adatokat rögzít a webáruház,
melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz
minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon
és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a
felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse.
Budapest, 2009.09.01.

