Vásárlási feltételek
Vásárlási folyamat:
1. Válassza ki a termékcsoportot a „TERMÉK kategóriák közzül. Ha a termék fotójára
kattint megnézheti azt nagyobb méretben, a színskálára kattintva láthatja az árut a
rendelni kívánt színekben, valamint rövid leírást olvashat róla (néhány termékünk
csak teljes csomagban kapható, melyre szintén itt hívjuk fel figyelmét).
2. Ha a termék megrendelése mellett dönt, kérjük kattintson a ”Kosárba” feliratra
(jobb felső sarok), és jelezze a kívánt mennyiséget a megvásárolni kívánt színből.
3. Ha mégis szeretné törölni valamelyik termék megrendelését, azt a kosár tartalom
megtekintésénél teheti meg.
4. Amikor végzett a vásárlással és még nem regisztált partnerünk, kérjük töltse ki az
űrlapot adataival. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve
regisztrálni, ha ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek
elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai
problémákért a BYOU Kft. felelősséget nem vállal. A megadott e-mail címre elküldjük
a megrendelés visszaigazolását.
5. A megrendelések folyamatos feldolgozása ellenére, előfordulhat, hogy a
kiválasztott termék elfogyott mielőtt azt levettük volna a honlapról.
A feltüntetett árak bruttó árak.
Fizetés, áruátvétel:
1. A küldemény értékét a kézbesítéskor kell fizetni a szállítási díjjal egyidejűleg MPL
Magyar Postának. Ennek értéke: 1.050,- Ft.
9.000.- Ft feletti vásárlásnál a kiszállítási költség ingyenes, ha más szezonális akció
nincs érvényben. Ha akció van érvényben akkor 15.000,- Ft feletti vásárlásnál
ingyenes.
2. Magyarországon minden városban és településen a csomagokat munkaidőben –
8-17 között – kézbesíti a MPL. A szállítási idő a megrendelést követően minimum 3
munkanap.
3. Van lehetőség postai úton, ajánlott levélként feladva, 450,- Ft-tól (súly függő),
előreutalás esetén.
A számlaszám:12010350-01569680-00100002
A küldemény átvételekor ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és
nincs mellékelve kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük ne vegye át a csomagot. A vevő
köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan
teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.

Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
A hiánytalan teljesítés után átvett, majd személyesen vagy postai úton visszaküldött
csomag árából a szállítás díját nem térítjük vissza.
Adatvédelmi tájékoztató:
1. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
2. A regisztrációval együtt elfogadja, hogy webáruhazunk hírlevelet is küldhet
regisztrált e-mail címére, amelyről minden alkalommal leíratkozhat.
3. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a
harmadik fél cégünk csomagjainak kiszállítójaként működik. Ekkor azonban a
csomagszállító a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem
jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

