
Általános szerződési feltételek
Jelen ÁSZF hatálya a http://www.winchesterbt.hu webcímen elérhető webáruházban 
történő vásárlásra terjed ki.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
kormányrendelet, továbbá a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő 
webcímen: http://www.winchesterbt.hu/aszf, a dokumentum nyomtatóbarát változatának
letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

A webáruház használata során online módon kötött szerződés távollévők között kötött 
szerződés, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra. A 
szerződés nyelve a magyar.

A webáruház megrendelő űrlapjának kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével 
leadott megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az 
áruház az igénybejelentést követő 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az 
adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és 
annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Körmendi Winchester Bt.
Székhely: 9900 Körmend, Hunyadi J. u. 26/B.
Adószám: 20603650-1-18
Cégjegyzékszám: 18-06-103802/18
Hadiipari engedély sz.: 3HI0600236
Fegyverkereskedelmi engedély sz.: 039/1-427/01/2007.F
Statisztikai számjele: 20603650-5248-211-18
Üzlet működési engedély sz.: 951/2008
Bankszámlaszám: 10404728-50526780-77871009 (K&H Bank)
IBAN szám: HU2010404728-50526780-77871009
SWIFT kód: OKHBHUHB
Elektronikus elérhetőség: winch@t-online.hu, info@winchesterbt.hu
Telefonos elérhetőség: +36-30-6006626

Termékinformációk és árak
A webáruházban szereplő termékek adatainak feltöltését a lehető legnagyobb 
gondossággal végezzük, azonban ennek ellenére esetlegesen előfordulhatnak technikai, 
adatrögzítési hibák, melyekre ajánlati kötöttséget nem vállalunk.

http://www.winchesterbt.hu/aszf
http://www.winchesterbt.hu/winchaszf.pdf


A termékek gyártói fenntartják a jogot a műszaki-, ill. egyéb jellemzők előzetes 
bejelentés nélküli megváltoztatására, ezért a technikai ismertetőktől való esetleges 
eltérésekért cégünk felelősséget nem vállal. Kétség esetén - a megrendelés elküldése 
előtt - minden esetben kérjen tájékoztatást az adott termék aktuális jellemzőiről.
A termékek valóságos megjelenése (például színárnyalata) eltérhet a weboldalon 
megjelenített fotóktól.
A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak (tartalmazzák ÁFA-t), azonban nem 
tartalmazzák a szállítási költségeket.
A forint-árfolyam ingadozásból fakadóan változó beszerzési árak miatt előfordul, 
hogy egyes termékeket a webáruházunkban feltüntetett áron már nem tudunk 
szállítani. Ezt természetesen a megrendelés visszaigazolásakor mindenképpen jelezzük, 
és megerősítést kérünk a vevőtől, hogy ebben az esetben is fenn kívánja-e tartani 
megrendelését. Ha a módosult ár a vevő számára nem elfogadható, a rendelést töröljük.

Megrendelés módja, vásárlás menete
Webáruházunkban a látogató a kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, 
illetve bejelentkezés nélkül böngészhet.

A látogató a megvásárolni kívánt terméket annak terméklapján a "Kosárba" gombra 
kattintva választhatja ki. Amennyiben a terméknek több változata (pl. ruha méret) is 
megjelenik a terméklapon, úgy lenyílő mező segítségével tudja kiválasztani a számára 
legmegfelelőbbet.
A kosár funkció arra szolgál, hogy gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket. A vásárló a 
weblap jobb felső sarkában látható ikonra kattinva folyamatosan ellenőrizheti a kosár 
tartalmát, és a megrendelt áruk összértékét. A kosárba helyezett termékek törlését 
a "Kosár megnyitása" gombra kattintva megjelenő oldalon végezheti el.
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, válassza ki a kívánt szállítási és fizetési 
módot, majd kattintson a "Tovább az adatok megadásához" gombra a Szállítási, 
számlázási adatok megadása céljából.
Amennyiben már regisztrálta magát, akkor a jobb oldalon látható dobozban adja meg a 
belépési adatait. A rendszer megjegyzi a regisztráció illetve a legutóbbi vásárlás során 
megadott szállítási és számlázási adatokat, így azokat nem kell újra begépelnie, csak 
ellenőrizze és szükség szerint módosítsa őket.
Amennyiben még nem regisztrált, a "Regisztráció" linkre kattintva elvégezheti ezt.
Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül 
számlázásra, illetve szállításra a termék.

A Megrendelés áttekintése oldalon ellenőrizheti a megrendelés összes adatát: a 
megrendelt termékeket és a számlázási-szállítási adatokat egyaránt.

A megrendelés elküldése előtt a vásárló az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével tud 
nyilatkozni, hogy elfogadja a Körmendi Winchester Bt. általános szerződési feltételeit, 
továbbá adatkezelési elveit. A feltételek jelölőnégyzet általi elfogadása nélkül a vásárló 
nem tudja megrendelését elküldeni.

Megrendelését a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni. Ezt 
követően a megrendeléséről e-mail-ben egy automatikus megerősítést kap.



Megrendelés teljesítése, szállítás és 
fizetés
A beérkezett megrendelést 48 órán belül feldolgozzuk, és telefonon vagy levélben 
visszaigazoljuk. Ha a termék belátható időn belül nem beszerezhető, jelezzük.
A megrendelt terméket Magyarország bármely pontjára eljuttatjuk postai úton, azonban 
ezesetben a termék árán felül szállítási-csomagolási költséget számítunk fel.

Szállítási díjak:

50.000 forintig:

Csomag súlya Szállítási alapdíj Utánvét díj
Törékeny ill.

terjedelmes felár
0 - 5 kg 1800 Ft 650 Ft az alapdíj 75%-a
5 - 10 kg 2100 Ft 850 Ft az alapdíj 75%-a
10 - 20 kg 2300 Ft 1300 Ft az alapdíj 75%-a
20 kg felett 2550 Ft 2000 Ft az alapdíj 75%-a

70.000 forintig:

Csomag súlya Szállítási alapdíj Utánvét díj
Törékeny ill.

terjedelmes felár
0 - 5 kg 1900 Ft 1300 Ft az alapdíj 75%-a
5 - 10 kg 2200 Ft 1550 Ft az alapdíj 75%-a
10 - 20 kg 2400 Ft 2050 Ft az alapdíj 75%-a
20 kg felett 2750 Ft 2600 Ft az alapdíj 75%-a

100.000 forintig:

Csomag súlya Szállítási alapdíj Utánvét díj
Törékeny ill.

terjedelmes felár
0 - 5 kg 2100 Ft 2700 Ft az alapdíj 75%-a
5 - 10 kg 2400 Ft 2950 Ft az alapdíj 75%-a
10 - 20 kg 2750 Ft 3170 Ft az alapdíj 75%-a
20 kg felett 3050 Ft 3500 Ft az alapdíj 75%-a

Banki előreutalással történő fizetés esetén a termék vételárát és a szállítási díjat a 
következő bankszámlaszámra várjuk: 10404728-50526780-77871009 (K&H Bank). 
Külföldről történő átutalás esetén IBAN szám: HU2010404728-50526780-77871009, 
SWIFT kód: OKHBHUHB. Kérjük az utalás során a megjegyzés rovatban feltüntetni a 



megrendelés azonosítóját. Az áru postára adása akkor történik, miután az összeg 
megérkezett a bankszámlánkra.
A termékeket kizárólag magyarországi címre kézbesítjük. Postafiók címre szállítást nem 
vállalunk.

A kiszállítás várható ideje az átutalás megérkezésétől számított 2-7 nap; a pontos 
időpontról e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk.

A csomagok kézbesítése munkanapokon, 8-17 óra közötti időszakban történik, így 
amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű például
munkahelyi címet megadni.
Kérjük a csomagot átvételkor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, ellenőrizze a 
termék(ek) sértetlenségét, a tartozékok meglétét, és sérülés vagy hiányosság esetén 
kérje jegyzőkönyv felvételét. A problémáról tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a 
felmerült hibát orvosolni tudjuk. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni.
Több termék egyidejű megrendelése esetén - amennyiben valamennyi termék nem áll 
rendelkezésére -, a vásárló kérheti a részteljesítésekben való teljesítést. Ha a megrendelő 
ezt nem jelzi, az összes megrendelt termék beérkezését megvárjuk, és egyben szállítjuk 
le.

Jótállási, garanciális feltételek
A kötelező jótállás alá tartozó termékekre 1 év jótállást vállalunk. A kötelező jótállás alá 
nem eső termékek esetén a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek 
mellett vállalunk jótállást.
A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó 
hibákat a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban jelezni. A Megrendelő elsődlegesen 
kijavítást, illetőleg kicserélést kérhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás 
joga.

A meghibásodott terméket közvetlenül a mellékelt garancialevélen megjelölt 
szervizpontokra, vagy üzletünkbe kell eljuttatni. Fontos, hogy a visszaküldés költségei a 
vásárlót terhelik - portóval, utánvéttel feladott csomagot nem áll módunkban átvenni.

A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a 
kapott számlát illetve jótállási jegyet.
Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 2 
éves, rejtett hiba esetén 3 éves határidő alatt jogosult. A teljesítést követő 6 hónapon 
belül felismert hiba esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a hiba már 
a teljesítés időpontjában megvolt, 6 hónap után a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés 
bizonyításának terhe.
Szállító nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból 
származó, továbbá olyan károkért, amelyek hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott 
igénybevételből, alkalmatlan üzemanyagok használatából, illetve a meghatározottól eltérő 
mechanikai, vegyi vagy villamos behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem 
rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 
napon belül elvégezze.



Elállás joga
A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet 
értelmében az áru átvételét követő 14 napon belül, a vevő indoklás nélkül elállhat a 
vásárlástól, és kérheti a vételár visszatérítését.
A vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül cégünkhöz eljuttatott 
írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja, valamint a terméket a saját költségén, eredeti 
csomagolásban, sérülésmentes, hiánytalan állapotban, a számlával együtt kell 
visszajuttatnia címünkre. Fontos, hogy a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik - 
portóval, utánvéttel feladott csomagot nem áll módunkban átvenni.
A fenti feltételeknek megfelelő elállás esetén - a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek 
megfelelően - a vételárat 30 napon belül hiánytalanul visszautaljuk a vásárló részére.

Adatvédelem
A webáruház adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő 
oldalon: http://www.winchesterbt.hu/adatvedelem

http://www.winchesterbt.hu/adatvedelem
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