
Általános Szolgáltatási Feltételek 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Szakállas Szabolcs E.V., 57487759 (székhely: 

1163 Budapest, XVI., Fehér sas utca 12 Adószám: 72364882-1-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által 

üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak 
akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek 
tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Szakállas Szabolcs E.V., 57487759 

A szolgáltató székhelye: 1163 Budapest, XVI., Fehér sas utca, 12 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt 
elektronikus levelezési címe: info@text-shirt.com 

Adószáma: 72364882-1-42 

Telefonszámai: +36-20-9618025 

A szerződés nyelve: magyar 

Szállítót ügyvezetőként Szakállas Szabolcs képviseli. 

Alapvető rendelkezések 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar 

jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó 
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

Az eladó honlapján található tartalom egy kötetlen kínálat az eladótól való vásárlásra. A megrendelés 

elküldésével a vevő a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és kötött ajánlatot tesz egy vételi 
szerződés megkötésére, amelyet a Szállító az e-mailes visszaigazolás által elfogad. 

Az ÁSZF 2018. november 1-től visszavonásig érvényes. 

Megvásárolható termékek köre 

Webshopunkban a megrendelt pólók minden esetben a vevő személyes igényei szerint kerülnek 
legyártásra. A termékoldalon megjelenő képek eltérhetnek a valóságtól, azok nem méretarányosak, 
legtöbbször illusztrációként szerepelnek. 

A webáruházban megvásárolható termékek megrendelhetőek a webshopon keresztül. Áraink bruttó 
árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. 



Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját, erről a Szállítás pontban található bővebb információ. 

Elállás (lemondás) lehetősége a Vásárló részéről 

Az elkészített termékek minden esetben egyedileg, a fogyasztó saját igényeinek megfelelő 
paraméterekkel készülnek, így más fogyasztónak a későbbiekben nem értékesíthetőek tovább. 

A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) 
Kormányrendelet 29. paragrafusa alapján: “A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre 
gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan 
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.” 

A megrendelést a leadástól számított 24 órán belül a megrendelő írásban (e-mailben) lemondhatja, 

amennyiben a gyártás nem kezdődött meg. 

Elállás (lemondás) lehetősége a Szállító részéről 

Abban az esetben, ha banki átutalás esetében nem történik meg a fizetés az előre meghatározott 
határidőn belül, a Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés megszűnése esetén 
sem a Szállítót, sem a Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli. 

A felfüggesztésről, illetve elállásról Szállító haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót. 

A megrendelés menete 

A megrendelő a neki tetsző pólóminta kiválasztása után a termékoldalon kiválaszthatja a póló típusát, 
méretét és színét. 

Ezt követően a “Kosárba rakom” gombbal tudja a kosárba helyezni a terméket. 

A vásárló a jobb felső sarokban található gombra kattintva tudja megtekinteni a kosarát, majd elindítani 

a fizetési folyamatot a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával 

 A vevő megadja a Számlázási és Szállítási adatokat 

 Ezt követően a vevő kiválaszthatja a számára megfelelő szállítási és fizetési módot 

 A sikeres megrendelésről a Szállító automatikus visszaigazoló e-mailt küld 

 Előre utalás esetében az összeg megérkezéséről visszajelzést küldünk 

 A Szállító átadja a terméket a futárszolgálatnak, vagy személyes átvétel esetén a vevő  műhelyünkben 
átveheti a terméket 

A vevő a kosárba rakott termékeket a jobb felső sarokban lévő kosár gomb megnyomása után tudja 
megtekinteni. 

A Szállító az esetleges webshoppal kapcsolatos technikai problémákért felelősséget nem vállal. 



Szállítás 

A vevő a következő szállítási módok közül választhat: 

Személyes átvétel személyes egyeztetés után a műhelyben 

MPL futárral banki előre utalásnál, utánvételnél és bankkártyás fizetésnél 

Az aktuális szállítási díjakról a GY.I.K. menü alatt a Szállítás menüpont alapján tájékozódhat a vevő. 

A szállítási határidő maximum 8 munkanap, de a legtöbb esetben 2-3 munkanapon belül kiszállításra 

kerülnek a termékek. 

Nem Magyarországra történő szállítás lehetséges, ennek díjairól kérjük a vásárlót, hogy e-mailben kérjen 

pontos információt. 

A Vevő késedelmes teljesítés esetén kártérítésre nem tarthat igényt. 

Fizetés 

A vevő a következő fizetési megoldások közül választhat: 

Készpénzes fizetés személyesen budapesti üzlethelyiségünkben (1163 Budapest Fehérsas u. 12.) 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2694.950310533035!2d19.176772715

847452!3d47.510358902614264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4741c4962d

8a0cff%3A0xbe640210b89c9314!2sBudapest%2C+Feh%C3%A9rsas+u.+12%2C+1163!5e0!3m2!1shu!2sh

u!4v1523882364518&w=600&h=450 

Utánvételes fizetés a termék átvételekor 

Fizetés banki előreutalással 

Bankkártyás fizetés. 

Banki előre utalás esetén az utalás részleteiről a visszaigazoló e-mailben részletes tájékoztatást küldünk a 

megrendelést követően. A pénzügyi teljesítésre a Vevőnek 5 munkanap áll rendelkezésére. Fontos, hogy 
az átutalás közleményében a Vevő a megrendelés sorszámát ÉS a megrendelő nevét. Ennek elmaradása a 
megrendelés teljesítésének késését vonhatja maga után. 

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. 

Szavatosság és garancia 

A termékekre 1 hónapos minőségi garanciát vállalunk. Ez vonatkozik például arra az esetre, ha a mosási 
útmutató betartása ellenére a nyomat kikopik vagy megrongálódik a pólón. Ebben az esetben a Vevő 
köteles a visszaküldés előtt e-mailben fényképpel bizonyítani a minőségi problémát. Ezt követően 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2694.950310533035!2d19.176772715847452!3d47.510358902614264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4741c4962d8a0cff%3A0xbe640210b89c9314!2sBudapest%2C+Feh%C3%A9rsas+u.+12%2C+1163!5e0!3m2!1shu!2shu!4v1523882364518&w=600&h=450
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2694.950310533035!2d19.176772715847452!3d47.510358902614264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4741c4962d8a0cff%3A0xbe640210b89c9314!2sBudapest%2C+Feh%C3%A9rsas+u.+12%2C+1163!5e0!3m2!1shu!2shu!4v1523882364518&w=600&h=450
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2694.950310533035!2d19.176772715847452!3d47.510358902614264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4741c4962d8a0cff%3A0xbe640210b89c9314!2sBudapest%2C+Feh%C3%A9rsas+u.+12%2C+1163!5e0!3m2!1shu!2shu!4v1523882364518&w=600&h=450
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2694.950310533035!2d19.176772715847452!3d47.510358902614264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4741c4962d8a0cff%3A0xbe640210b89c9314!2sBudapest%2C+Feh%C3%A9rsas+u.+12%2C+1163!5e0!3m2!1shu!2shu!4v1523882364518&w=600&h=450


ügyfélszolgálatunk 3 munkanapon belül visszajelez és kérheti a hibás termék visszaküldését. A termék 

visszaküldését követően az Eladó a csereterméket a szokásos határidőn belül postázza, melynek 

költségét az Eladó vállalja. 

A méretbeli eltérések esetén sajnos nem áll módunkban kicserélni a terméket, ezért kérjük, hogy 

figyelmesen tájékozódjon a www.text-shirt.com-n található mérettáblázatok alapján, illetve kérjen 

személyes tájékoztatást ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy a mérettáblázattól 1-2 

centiméter mértékű eltérés miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget, mivel a gyártó sem tudja garantálni 
az ilyen mértékű egyezést. 

Egyedi igények esetén kérjük, hogy minél részletesebben jellemezd elképzelésed, mivel az esetleges 

félreértések miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget. 

Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a képernyőn megjelenő színek tökéletes helyességét nem tudjuk 
garantálni a nyomtatott pólón, mivel az nagyban függ a Vevő személyes képernyőbeállításaitól. 

Hírlevélre való feliratkozás 

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes alapú, melynek feltételeit a feliratkozó a feliratkozás során 

elfogadja. A feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy Szakállas Szabolcs E.V. által üzemeltetett áruházak 

az Ön részére tájékoztató és reklám céllal hírleveleket küldhessen. Amennyiben nem szeretne tovább a 

text-shirt.com-tól hírlevelet kapni, a leiratkozást megteheti a hírlevél láblécében elhelyezett linken 

keresztül, vagy az info@text-shirt.com-ra küldött e-mail által. 

A hírlevélre külön kell feliratkozni és nem feltétele az áruházból való vásárlásnak. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók 
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 


