Általános Szerződési Feltételek
1. A Szolgáltató
1. A webáruházat a Vivo Tanácsadó Bt. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
2. A Szolgáltató cégneve: Vivo Tanácsadó Betéti Társaság. A Szolgáltató rövidített
neve: Vivo Bt.
3. A Szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, Bronz utca 15.
4. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg: 01-06-416489.
5. A Szolgáltató adószáma: 28607294-1-42

2.

A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a www.kreativtanulas.com honlapon, telefonon és e-mailen
lehetséges. A honlapon a termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód
választandó.
A megrendelés leadásával a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége
keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk.
A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a
rendelés értékét, a szállítási feltételeket. A szerződés nyelve magyar.
2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt
termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés
lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a
Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket a
tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással
kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent
megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása érdekében.
3. A Szolgáltató a megvásárolt termékekről
elektronikus számlát állít ki. A
számlázóprogram az elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.
4. Amennyiben a Vevő által kiválasztott futárszolgálat a Szolgáltató tevékenységi körén
kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle
elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő
időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adja át a kiszállítandó
csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a
kézbesítésről
szóló
e-mailben
tájékoztatja
a
Vevőt.
5. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a
vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló

elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (0630-9664694),
e-mailben (varnai.adrienne@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől
(termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
6. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolhatja.
1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a
rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő
átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott
nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog
érvényesítését.
2. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató
székhelyére (1163 Budapest, Bronz u. 15.), és haladéktalanul, de legkésőbb a
termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a
visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb
költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk
vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége
terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által
ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban
visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget
kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14
napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
A kiadó székhelyén történő átvétel esetén - az egyéb átvételi módokhoz
hasonlóan - csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének
megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől
történő elállásra nincs.
3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód
alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód
alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
4. Utánvéttel

visszaküldött

csomagok

átvételére

nincs

lehetőségünk.

5. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában
foglaltak esetén, így különösen
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl.
fotókönyv, gravírozás);
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi
vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
vissza;

•
•

•
•

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően
a vásárló a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses
szerződések kivételével)
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében,
ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését
követően
elveszíti
elállási
/
felmondási
jogát.

7. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő
kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy
kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos
árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató
nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági
jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2
hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn
túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon
belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla,
vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A
teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles
bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Kellékszavatossági
igény érvényesítése során,ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény
érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét
Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató
közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen,
Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval
történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek
postaköltségét,
szállítási
díját
Szolgáltató
meg
nem
téríti.
8. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben
termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő
kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha
nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék

hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a
forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak
akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket
nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a
tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthető.
9. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási
cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a
Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak
minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a
kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós
fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül
érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében /
raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra,
hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is
érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból
fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján
érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

10. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek
ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan
téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő
ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára
nem keletkeztet. A termékről készült borítóképet illusztrációként és a vásárlók
pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató.
Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.)
kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Hatályos: 2020. október 20-tól visszavonásig és/vagy módosításáig.

