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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEK 

Varianti 

 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az 

esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és 

kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és általános 

szerződésnek minősül, amely nem egyedi, nem iktatjuk, a későbbiekben csak ezen 

elérhetőségen kereshető vissza, tekinthető meg. 

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken van lehetőség kapcsolatfelvételre. 

A varianti.hu weboldal használatával, továbbá megrendelésének rögzítésével a felhasználó 

elfogadja a weboldal általános szerződési feltételeit, felhasználási irányelveit, és adatkezelési 

elveit. 

E nyilatkozat tartalma: 

• Üzemeltetői adatok 

• Megrendelhető termékek, szolgáltatások 

• Felhasználási feltételek 

• Rendelési információk 

• A megrendelések feldolgozása 

• Rendelés menete 

• Garancia 

• Elállás joga 
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 Üzemeltetői adatok: 

– Mezei-Tóth Andrea EV. kisadózó 

– Adószám: 67945829-1-31 

– Nyilvántartási szám: 50986116 

– Cím: 2500 Esztergom, Kopácsy József u. 47. 

– Számlaszám: 11773401-00626374 OTP Bank 

– Elektronikus elérhetőség: info@varianti.hu 

 

Megrendelhető termékek, szolgáltatások: 

A weboldalon üveglencsés ékszerkollekciók és kiegészítők rendelhetők meg. 

Ezeket alanyi áfamentesen értékesítjük, semmilyen plusz költség nem terheli a szállításon 

kívül. A termékek átvételére kiszállítással van lehetőség, MPL futárszolgálattal. Kiszállításnál a 

mindenkori csomagszállítási díj kerül felszámításra – tehát ennek a különdíja a termék 

vételárán felül fizetendő. 

Felhasználási feltételek 

 A varianti.hu honlapon található tartalom (ideértve: cikkek, egyéb írások, grafikai elemek, 

szövegelemek, forráskódok) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, azoknál 

feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos 

mindennemű felhasználási és hasznosítási jogokkal Mezei-Tóth Andrea, mint jogtulajdonos 

rendelkezik. 

Mindennemű másolás, a tartalmak szerzői jogának megsértése a jogsértő magatartást 

elkövető számára díjfizetéssel jár. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag azon eseteket, 

amikor a szerző szellemi termékét a másolás során sajátként tünteti fel a jogsértő. 

A díjfizetés mértéke: 5 000 Ft/nap 

Az egyes referenciaként bemutatott munkák, szövegrészek, egyéb részletek szerzői jog 

oltalma alatt állnak, azok másolása, részleteiben vagy egészében történő egyértelmű 

felhasználása tilos. 

Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén 

Mezei-Tóth Andrea az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi. 

A jogtulajdonos, nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett 

vagy közvetlen kárért. A felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó jogi 

előírásokat. Így a honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki 

csak a saját felelősségére használhatja. 
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Rendelési információk: 

A vásárláshoz nem kötelező a regisztráció. A megrendelés leadása az adott termék 

értékesítési célú weboldalán található elektronikus megrendelő lap kitöltésével történik. 

A megrendelő lap kitöltése szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár. A 

szerződés a távollévők között kötött szerződések jogkörét érinti, és az 1999. (II.5.) 

Kormányrendelet hatálya alá tartozik. 

A megrendelések leadására minden nap 0-24-ig van lehetőség. 

A megrendeléskor leadott adatok védelmét az adatkezelési tájékoztatóban tárgyaljuk. 

A megrendelések feldolgozása: 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08-18 óráig. 

Az ezen kívül eső időkben érkező megrendelések a beérkezést követő első munkanapon 

kerülnek feldolgozásra. 

Általános teljesítési határidő: a termékek vételárának beérkezésétől számított 1-5 

munkanapon belül. Utánvét esetén a megrendelés beérkezésétől számított 1-5 munkanapon. 

A termékek adatlapján megjelenített képek kissé eltérhetnek a valóságostól, bizonyos 

esetekben illusztrációként szolgálnak. 

Mezei-Tóth Andrea fenntartja a jogot a beérkezett megrendelések visszautasítására, ha ezt 

indokoltnak gondolja. 

Rendelés menete: 

1. A megrendelés a termékek kosárba tételével, azután a pénztár oldali megrendelési adatlap 

kitöltésével kezdődik. 

2. Ügyeljen a PONTOS adatokra ideértve a számlázási, szállítási, valamint a kapcsolati 

adatokat – hibás adatok esetén a megrendelés érvénytelen, ebből származó károkért nem 

vállalunk felelősséget. 

3. Minden esetben kapnia kell egy visszaigazoló e-mail-t – ha ez az e-mail nem érkezne meg, 

akkor első lépésként nézze meg a levelező fiókja SPAM SZŰRŐJÉT, ha ott nem találja a 

levelet, akkor lehet, hogy hibás adatokat adott meg a rendelésnél, ez esetben keressen 

minket az info@varianti.hu e-mail címen. 

4. Ha fizetésnél a banki átutalást választotta, akkor 5 munkanap alatt ki kell egyenlíteni a 

tartozását, különben a rendelését töröljük. A feltüntetett fizetendő végösszeg minden 

költséget tartalmaz. 

5. A számlát a csomagban fogja megtalálni.  
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Elállás joga: 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) 

kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől 

számított 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a 

megrendelt terméket. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül 

más költség nem terheli. 

Mezei-Tóth Andrea a termék visszaérkezését követően a kormányrendeletnek megfelelően, 

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát, ha azt a vevő 

addigra megfizette. 

Át nem vett csomag: 

Ha a megrendelő nem veszi át a megrendelt csomagot, és az visszaküldésre kerül, köteles 

megtéríteni a feladónak az okozott kárt: a feladás díját és a visszaküldés díját. 

Elállási/Felmondási jog 

A felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az 

elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével 

jár le. 

Ha elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 

nyilatkozatot köteles eljuttatni postán a Mezei-Tóth Andrea, 2500 Esztergom, Kopácsy József 

utca 47. címre, VAGY elektronikus úton, az info@varianti.hu e-mail címre. A nyilatkozatnak a 

következőket kell tartalmaznia: 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék 

adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

- Termék neve: 

- Megrendelő neve 

- Megrendelő címe 

- Megrendelés száma 

- Megrendelés időpontja 

- Dátum 

- (A postai úton küldött levelek esetében a megrendelő aláírása) 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 

módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 

hozzájárulást adott; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség 

nem merül fel. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket eredeti 

állapotában. 
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A törvény további részleteinek megtekintése itt. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

