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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Szerződő Felek 
 
Jelen szerződés az Ad Astra IVY Medical Chemicals Hungary Kft. (1016 Budapest, Naphegy tér 2, 
1/7), mint Eladó és az ivymedical.hu weboldalon regisztrált fél, mint Vevő között jön létre az alábbi 
feltételekkel:  
 
2. Vételár 
 
Az árucikkek mellett feltüntetett vételár bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. 
 
3. Szállítási határidő 
 
Eladó vállalja, hogy a termékeket a megrendeléstől számított …… munkanapon belül kiszállítja. 
 
4. Vásárlástól való elállás joga 
 
A Vevő a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet értelmében 
8 munkanapon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Eladó a kifizetett vételárat 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. 
 
A terméket eredeti csomagolásban, sértetlen állapotban, számlával együtt kell visszajuttatni címünkre. 
Az Ad Astra IVY Medical Chemicals Hungary Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és 
csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat visszatéríteni. 
 
Vevő viseli a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül egyéb 
költség nem terheli, de köteles az Eladónak megtéríteni a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő kárt. 
 
Elállási jog személyes átvétel esetén nem gyakorolható. 
 
5. Szavatosság, jótállás 
 
Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és a fogyasztói 
szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási ügyek intézéséről szóló 49/2003 (VII.30.) 
GKM Rendelet rendelkezései irányadók. 
 
6. Reklamáció 
 
Eladó reklamációt e-mailen (info@ivymedical.hu), faxon, telefonon (+36 1 215-2227; +36 30 280-
9997), illetve levél útján (Ad Astra IVY Medical Chemicals Hungary Kft.; 1016 Budapest, Naphegy 
tér 2, 1/7) fogad. 
 
7. Adatvédelem 
 
Eladó az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vette a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az 1998. 
évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. 
 
Eladó kijelenti, hogy a regisztrációhoz és a rendeléshez megadott információkat, adatokat kizárólag 
saját célra, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott 
kereteken belül használja fel, harmadik személynek nem adja ki. 


