
Fizetési, szállítási feltételek 
Általános Szerződési Feltételek - 
kivonat 
Fizetési módok: 
Fizetés utánvétellel: 

A megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra. A felhasználó a megrendelés 
végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. 

Fizetés közvetlen banki átutalás:  

A megrendelt termék banki átutalást követően futárszolgálattal kerül kiszállításra. A 
felhasználó a megrendelés végösszegét közvetlen banki átutalással előre teljesíti.  

Bankkártyás fizetés: 

Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató által a(z) www.szeleshat.hu felhasználói 
adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az  adatfeldolgozó 
részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név és cím, 
e-mail, telefonszám. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A 
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion 
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének 
száma: H-EN-I-1064/2013. 

  Szállítási költség (bruttó összegek): 

Házhozszállítás Magyarországon 2 500 Ft. 

A szállítás 15 000 Ft feletti vásárlás esetén díjmentes! 

 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az 
áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve 
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt 
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot 
késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, sérülés esetén a 
csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, 
szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék 
állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon 
történik 8-17 óra közötti időszakban.  



Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja 
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott 
adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti 
felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden 
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, 
illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget 
tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be 
tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja 
Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A 
rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok 
javítására/törlésére.  

 Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a 
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül 
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő 
a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára 
hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet 
adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem 
tud üzenetet fogadni. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán 
automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, 
amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően 
egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható 
teljesítéséről. 

A weblap és webshop üzemeltetője: 

Szeleshát Borászat Kft. 

Székhely: Bátaszék-Lajvér, Hegyalja utca 2. 

Adószám: 14985027-2-17 

Telephelyek: 

1223 Budapest, Dézsmaház utca 19.  

Jövedéki engedélyszám: HU01526204006 

7140 Bátaszék-Lajvér, Hegyalja utca 2. 

Jövedéki engedélyszám: HU01526204002 


