
 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni e-shopunknak, figyelmesen 
olvassa el az e-shopra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben 
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek 
tekinti magára nézve. 

A e-shop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések 
esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! 

Tájékoztatás az elektronikus úton történő szerződéskötésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény XVI. Fjezet 6:84 §-a alapján 
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I. ÜZEMELTETŐI ADATOK 
Cégnév: WÜRTH Szereléstechnika Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 
Adószám: 10216945-2-44 
Cégjegyzék szám: 13-09-066180 
Kibocsájtó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Bankszámla szám:  
Szerződés nyelve: magyar 
Elektronikus elérhetőség: info@wuerth.hu 
Telefonos elérhetőség: +36 (23) 418-130 
Illetékes Békéltető Testület: Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., 1364 Budapest, Pf. 81. 
 
II. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 
Az online katalógusban megjelenített termékek megrendelhetők. A e-shopban részletesen 
feltüntetésre kerül a termék leírása és fotója (képe). A termékek adatlapján megjelenített képek 
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. A e-shopban 
megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbség miatt felelősséget nem vállalunk. 
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és nem tartalmazzák a törvényben 
előírt áfát, valamint a szállítás költségét, melyet külön tüntetünk fel.  
Az áru csomagolását és kiszállítását a WÜRTH Kft. a Megrendelő/Vevő költségére végzi. 
 
III. RENDELÉSI INFORMÁCIÓK 
E-shopunkban csak érvényes adószámmal rendelkező magyarországi vállalkozásokat szolgálunk ki. 
Az oldalak regisztráció nélkül is böngészhetők, de a vásárlás regisztrációhoz kötött. Amennyiben 
regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni 
megrendelését, akár a szállítási és számlázási adatok ismételt megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az 
adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra. A regisztrációt egyszer 
kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. 
 
 



 
 
 
 
 
IV. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA 
A megrendelésről a rendszerünk egy automatikus e-mailt küld Önnek, amelyben megtalálható 
rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban. 
A rendelések visszaigazolása megtörténik és feldolgozása elkezdődik legkésőbb 24 órán belül. 
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szállítóhoz, illetve a megrendelőhöz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 
A megrendelő fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha 
a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. 
A megrendelés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben 
nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 
 
V. A RENDELÉS MENETE, A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI 
1. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása (Amennyiben már regisztrálta magát, 
akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez regisztráció szükséges!) 
2. A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezze a kosárba. A mennyiség 
megadásával több darabot is a kosárba tehet egyszerre. 
3. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék 
darabszámát. A „Tétel törlése” gombra kattintva az adott tétel teljes mennyiségét törölheti a Kosárból. 
A mennyiség módosítása után, a „Módosít” gombra kattintva frissül a kosár tartalma. A „Kosár törlése” 
gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A „Tovább a cím megadásához” gombra kattintva 
továbbléphet a szállítási adatok megadását lehetősé tévő képernyőre. 
4. Szállítási/fizetési mód kiválasztása. Ezen az oldalon van lehetősége megjegyzést is írni a 
megrendeléséhez. 
5. Az adatok megadását követően a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni 
megrendelését. 
6. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. 
 
VI. A MEGRENDELT TERMÉK FIZETÉSÉNEK MÓDJA 
UTÁNVÉTEL: Eltérő megállapodás hiányában a megrendelés végösszegét a kiszállítást végző 
partnerünknek tudja kifizetni. 
ÁTUTALÁS: Átutalásos fizetési megállapodás esetén, a megrendelés végösszegét a számlán 
szereplő határidőig szükséges kiegyenlítenie. 
 
VII. ÁTVÉTELI ÉS SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra 
küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten 
elindítani! 
 
VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
Ön a Würth Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben szavatossági igényt/jótállási 
érvényesíthet a Felek szerződése vagy jogszabály alapján a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 
IX. ADATKEZELÉS  
Az e-shop használata során a Würth Kft. a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a 
megrendelés kézbesítéséhez (pl. futárszolgálat) szükséges. Az Ön által megadott adatokat cégünk 
kizárólag a megrendelés teljesítése, vagy azzal kapcsolatos későbbi bizonyítás, illetve hírlevél küldése 
céljából tárolja. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből 
készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal kerülnek rögzítésre, és 
tárolásra a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése 
folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Würth Kft..bizalmasan kezeli, 
leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott 
elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az 
eshop@wuerth.hu e-mail címen. 
Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvénynek megfelelően járunk el. 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
(2013. évi V. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes  



 
 
 
 
 
 
 
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.  
A webáruház/e-shop oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a 
Würth Kft. általános szerződési feltételeit, - különös tekintettel az e-shopra vonatkozó általános 
szerződési feltételekre -, továbbá adatkezelési elveit. 
Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és 
megtekintéséhez kattintson ide. 
 


