Általános szerződési feltételek
Kedves Vásárló!
Boltomban saját készítésű termékeimet találhatod. Kemoterápiás kendők, műtős sapkák és mindenféle horgolt szépséget, valamint a
blogomból készült könyveket.
Bízom benne, hogy megtalálod azt, ami segít, hogy jól érezd magad, és gyógyulj.

Üzemeltető adatai:
Név: Brjeska Dóra
Székhely: 1114. Budapest, Orlay utca 3.
Adószám: 76241855-1-43
E-mail: info@thepop.hu
Telefon: +36 30 2871424
Kapcsolattartó neve: Brjeska Dóra

Általános szerződési feltételek:
1. Regisztráció, adatkezelés
1.1 A vásárláshoz nem szükséges regisztrálnod, azonban az adataidra mindenképpen szükség lesz. Ha regisztrálnál, a főoldalon a
REGISZTRÁCIÓ menüpontban teheted meg.
1.2 A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk
át, kivétel postai szolgáltató.
1.3 Adataid törlését, módosítását a rendszerből, bármikor írásban kérheted.
1.4 A The POP – The Pink Owl Project webáruház szolgáltatásait bárki igénybe veheti, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2. A termék kiválasztása, megrendelés elküldése
2.1. A vételár, mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, ami nem tartalmazza a kiszállítási költséget.
A webshop tulajdonosa az árváltozás jogát fenntartja, ami minden esetben a webshopban megjelenéssel egy időben lép életbe. Ha az
árváltozás előtt adtad le rendelésed, az abban szereplő árakat nem befolyásolja.
2.2 A termék, termékek kiválasztása után, lehetőséged van kiválasztani a fizetés és az átvétel módját.
Készpénzes fizetésre csak XI. kerületi személyes átvétel esetén van lehetőség. Partner bolti vagy postai csomagküldés esetén csak
előre utalás lehetséges.
2.3 A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a kiszállításig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve
lemondható telefonon vagy elektronikus levélben. A szerződés az áru megvásárlása során jön létre.
Elérhetőségek:
E-mail: info@thepop.hu
Telefon: +36 30 2871424
Kapcsolattartó: Brjeska Dóra
3. Megrendelés visszaigazolása
3.1. Megrendelését 48 órán belül, elektronikus úton visszaigazoljuk. Személyes átvétel esetén értesítünk az átvétel lehetséges
időpontjáról.
4. Szállítási, fizetési lehetőségek
Hogyan fizethet?
• előre utalással
• készpénzzel
4.1 Előre utalás:
A rendelt termék, termékek árát és a postaköltséget a rendelés visszaigazolása után, a megadott bankszámlaszámra kell utalni.
Az utalás beérkezését követően a csomagot postára adjuk elsőbbségi, ajánlott csomagként, illetve személyes átvétel esetén
értesítünk, ha a csomag a partnerünknél van.
4.2 Készpénzes fizetés: Személyes átvétel esetén, csak a XI. kerületben lehetséges.
5. Elállás joga, módja, következményei
5.1 Ha kiszállítás után szeretnél a vásárlástól elállni, azt az áruátvételétől számított 8 munkanapon belül, indoklás nélkül, megteheted
a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnod. A visszaküldés díja azonban
a vásárlót terheli.
Elállás esetén a The POP követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.
5.2 Amennyiben a termék hibátlan állapotban érkezik vissza, a The POP vállalja, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban
rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. Kizárólag csak arra
a bankszámlaszámra történhet visszautalás, amely számláról a vételár beérkezett a Webáruházba.
Elérhetőségek:
1114 Budapest, Orlay utca 3.
info@thepop.hu
+36 30 2871424
6. Garancia, szavatosság

6.1. A The POP webshopban fellelhető termékek mind saját készítésűek, ezért apró eltérések lehetnek bennük, azonban ezek soha
nem ronthatják a kinézetet, és a minőséget.
7. Kezelési tanácsok
Az általunk készített termékek, kézműves termékek.
A kendők és műtős sapkák 40 fokon moshatók.
Természetes anyagokkal dolgozunk, melyek emberekre és környezetünkre nem károsak!
Üdvözlettel: The POP

