Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról
Tisztelt Vásárlónk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) módosultak,
mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

1.

Az ÁSZF 2.3.3. alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés
Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén
keresztül elérhető webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető
szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.
Új rendelkezés
Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció
felületén keresztül elérhető webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül
is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott
termékek tulajdonjogának átruházására és a termékek Megrendelőnek való átadására, míg a Megrendelő a
termékek vételárának megfizetésére és azok átvételére vállal kötelezettséget.
2.

Az ÁSZF 2.3.4. alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés
Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek, illetve webáruházában
elérhetőek, melyek szállítását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.
Új rendelkezés
Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek és a webáruházában
elérhetőek, illetve amelyek tulajdonjogának átruházását és átadását a Szolgáltató jelen ÁSZF által
meghatározott feltételek szerint vállalja.
3.

Az ÁSZF 3.5. pontjának harmadik bekezdése pontosításra került az alábbiak szerint:

Korábbi rendelkezés
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató
lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére. Az egyes szállítási módokról, azok változásáról
Szolgáltató minden esetben a weboldalon, illetve az Applikáció felületén keresztül tájékoztatja ügyfeleit, valamint a
Megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. A termék kiszállításának vállalt
határidejét Szolgáltató a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket
haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.
Új rendelkezés
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal vagy postai küldeményként történik, illetőleg a
Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére is. Az egyes szállítási
módokról, a Szolgáltató által vállalt szállítási határidőkről, illetve azok változásáról Szolgáltató minden
esetben a weboldalon, illetve az Applikáció felületén, a „Szállítási információk” menüpontban tájékoztatja
a Megrendelőt, valamint a Megrendelés leadása előtt is megjeleníti a Megrendelő által választható szállítási
módokat és azokhoz kapcsolódó szállítási határidőket. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott
terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból
ellenőrizni.
4.

Az ÁSZF 3.6. pontjának harmadik, negyedik, ötödik és hatodik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezés
A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon
egyenlítheti ki Szolgáltató felé:
a.
b.
c.

Utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél, illetve a csomagautomatákból;
PayPal fiók útján történő fizetéssel;
Online bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató online bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő kényelmes
és biztonságos vásárlást. Szolgáltató a kiválasztott áruk megrendelése után Megrendelőt a K&H Bank weboldalára
irányítja át, ahol Megrendelő a K&H Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással
lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyája segítségével. Megrendelőnek ehhez kizárólag a fizetési
mód kiválasztásánál a „Fizetés bankkártyával” feliratra kell kattintania, majd a K&H Bank által működtetett fizetési
szerveren Megrendelő meg kell adnia kártyája számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A K&H
Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólagos

elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák kizárólag abban az esetben fogadhatók el, amennyiben annak
használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Megrendelő köteles ezzel kapcsolatban bankjánál informálódni
arról, hogy kártyája felhasználható-e a webáruházban történő vásárlás során. A K&H Bank a sikeres vásárlást
követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni.
Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
Online bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak
összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési
módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.
Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy bolti átvételi mód választása, illetve 100.000,- forintot meghaladó
összértékben leadott megrendelés esetén a megrendelt termékek vételára kizárólag PayPal fiók használatával
történő, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki.
Új rendelkezés
A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési
módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:
d.
e.
f.
g.

Utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél;
PayPal fiók útján történő fizetéssel;
Online bankkártyás fizetéssel;
Google Pay vagy Apple Pay használatával.
I.

Online bankkártyás fizetés

Szolgáltató online bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő
kényelmes és biztonságos vásárlást. Megrendelő a webáruházában VISA és Mastercard típusú
bankkártyával vásárolhat. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a rendelési folyamat során
kiválasztani a bankkártyás fizetési módot, és a megjelenő fizetőfelületen beírni bankkártyájának számát, az
ún. bankkártya-ellenőrző kódot (CVC, CCV vagy CSC, azaz a kártya hátoldalán található háromjegyű
biztonsági kódot), és bankkártyájának lejárati dátumát. A vételár összegével a Szolgáltató mindaddig nem
terheli meg a Megrendelő bankkártyáját, amíg a megrendelés kiszállításra nem került. Szolgáltató felhívja a
Megrendelő figyelmét arra, hogy a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák csak akkor
fogadhatók el, ha azok használatát a kártyakibocsátó bank engedélyezte. Megrendelő köteles ezzel
kapcsolatban saját bankjánál informálódni arról, hogy kártyája használható-e a webáruházban történő
vásárlás során
II.

Fizetés PayPal-lal

A webáruházában leadott megrendelésben szereplő termékek vételárának megfizetéséhez a Megrendelő
választhatja a PayPal fizetési módot is. Ebben az esetben a rendelési folyamat végén a Megrendelő
automatikusan átirányításra kerül a PayPal oldalára, ahol be tud bejelentkezni saját bejelentkezési
adataival, majd ezt követően jóvá tudja hagyni a tranzakciót. Ha a Megrendelő a PayPal fizetést választja,
úgy a megrendelésben szereplő termékek vételárát bankkártyával, csoportos beszedési megbízással, vagy
PayPal hitelkeretének terhére tudja kiegyenlíteni, attól függően, hogy saját PayPal fiókjában korábban
melyik fizetési módot állította be.
Abban az esetben, ha a Megrendelőnek nincs saját PayPal fiókja, úgy azt a PayPal weboldalán
(www.paypal.com) keresztül tudja létrehozni.
III.

Fizetés Google Pay vagy Apple Pay használatával

A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a webáruházban Google Pay vagy Apple Pay használatával
fizesse ki a megrendelés ellenértékét. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a webáruházban
a Google Pay vagy az Apple Pay fizetési módot kiválasztani, majd saját Google Pay vagy az Apple Pay
fiókjába belépve egyszerűen jóváhagyni a fizetést.
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fizetés Google Pay-jel teljesen biztonságos. Ez a technológia
egy virtuális kártyaszámot rendel a Megrendelő bankkártyájához a valós kártyaszám helyett, így annak
eltárolására nem kerül sor, és az a Szolgáltató részére sem kerül átadásra. Sőt, a Megrendelő telefonja sem
tárolja azt el, így, ha a telefon esetlegesen illetéktelen kezekbe kerülne, akkor sem juthat hozzá harmadik
személy a Megrendelő kártyaadataihoz.
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Apple Pay biztonságosabb a fizikai betéti, hitel- vagy
prepaid (előre feltöltött) kártyáknál. Az iPhone-nal, Apple Watch-csal, illetve Mac-en vagy iPad-en történő
fizetéshez Face ID, Touch ID vagy jelkód használata szükséges. Az Apple a Megrendelő bankkártyájának
számát és személyazonosságát a Szolgáltató részére nem továbbítja, és a tényleges kártyaszámot sem
tárolja a Megrendelő készülékén vagy az Apple szerverein. Az Apple nem őriz meg olyan tranzakcióadatokat a kártyás fizetésekről, melyek visszavezethetők a Megrendelőre.

Online bankkártyás, PayPal fiók útján, illetve Google Pay vagy Apple Pay használatával történő fizetés
esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató
bankszámláján jóváírásra került. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok
választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.
Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az alábbi esetekben a megrendelt termékek vételára
kizárólag PayPal fiók, Google Pay vagy Apple Pay használatával történő, vagy online bankkártyás fizetéssel
egyenlíthető ki:
amennyiben a Megrendelő a bolti átvételi módot választja, vagy
amennyiben a Megrendelő a csomagautomatából történő vagy csomagponti átvételi módot
választja, vagy
amennyiben a Megrendelő 100.000,- forintot meghaladó összértékben adja le megrendelését.
5.

Az ÁSZF 3.7.1. alpont ötödik bekezdése az alábbi rendelkezésekkel egészült ki:

Korábbi rendelkezés
A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a
termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott
tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást
terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:
a.

A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést
igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak –
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől
számított tizenöt (15) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős
érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan
meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.
Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás
teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

b.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz,
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a
Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.

c.

A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles
azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés
egyébként indokolt volt.

d.

A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A
hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

e.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat (6) hónapon belül a Megrendelő
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy
a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától
számított két (2) év alatt évül el.

Új rendelkezés
A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít,
ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben
meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés
esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak
szerint:
a.

A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést
igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak
– másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény
beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül a választott szavatossági igénynek, a
Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés
időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt
a javítás/csere várható időtartamáról.
Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás
teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

b.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz,
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz
eleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva
akarja megszüntetni a szerződést, úgy a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba
jelentéktelen.
c.

Megrendelő hibás teljesítés esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva –
arányos árleszállítást kérjen vagy elállni a vásárlástól, ha:
▪
▪
▪
▪

d.

Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte, de nem
teljesítette a kicserélt termék saját költségén történő visszavételét, vagy
ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megpróbálta
orvosolni a hibát, vagy
a termék hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy azonnali elállást indokol,
vagy
Szolgáltató nem vállalta orvosolni a hibát vagy nyilvánvaló a körülményekből, hogy
észszerű határidőn belül vagy a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül
nem is fogja azt megtenni.

Ha a Megrendelő a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott termékek
egy részét illetően szünteti meg, úgy:
▪
▪

a Megrendelőnek - a Szolgáltató költségére - vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az
elállással érintett terméket; és
a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Megrendelő részére az érintett
termék megfizetett vételárát, amint a terméket vagy az annak visszaküldését igazoló
okiratot átvette.

e.

Ha a hibás teljesítés a megrendelt termékeknek csak meghatározott részét érinti, és azok
tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a Megrendelő a szerződést csak a hibás termék
tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb termék
vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Megrendelőtől nem várható el észszerűen, hogy csak
azokat a termékeket tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.

f.

A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget
köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy
az áttérés egyébként indokolt volt.

g.

A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt
közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

h.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy (1) éven belül a
Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a
teljesítés időpontjától számított két (2) év alatt évül el.

6.

ÁSZF3.8. pontjának első, második és harmadik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezések
A Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A
Megrendelő elállási jogát a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, míg több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számítandó. A Megrendelő elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Megrendelő elállási jogát
a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata
útján gyakorolhatja. A Megrendelő elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi
A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetőleg a Szolgáltató részére
a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket
a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben az elállással
érintett termék megvásárlására tekintettel a Megrendelő ajándékra is jogosulttá vált, úgy a Megrendelő a
megvásárolt terméken túl – figyelemmel az elállásnak a termék adásvételéhez kapcsolódó járulékos szerződés
felbontását eredményező hatására – a kapott ajándékot is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni a fent írt
határidőben.
A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől
számított tizennégy (14) napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Amennyiben Megrendelő
kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem
köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Új rendelkezések

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás
nélküli elállási jog illeti meg.
Az elállási határidő
attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;
több termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a
Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket
átveszi;
több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap
elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.
A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja. A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül
a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Megrendelő elállási
jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni akkor, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló
határidő lejárta előtt elküldi.
A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul,
de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni (postai úton vagy
futárszolgálattal), illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés
határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Utánvétes
csomagként visszaküldött termékek átvételét a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani. Szolgáltató
felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben az elállással érintett termék megvásárlására
tekintettel a Megrendelő ajándékra is jogosulttá vált, úgy a Megrendelő a megvásárolt terméken túl –
figyelemmel az elállásnak a termék adásvételéhez kapcsolódó járulékos szerződés felbontását
eredményező hatására – a kapott ajándékot is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni a fent írt
határidőben.
A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Megrendelő által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket. Az összeg visszatérítésére a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
kerül sor, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszatérítésre más
fizetési módot alkalmazzon azzal, hogy a Megrendelőt emiatt semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Amennyiben Megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
7.

Az ÁSZF 3.9.1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés
A panasz továbbítására lehetőség van a vevoszolgalat@douglasshop.hu mail címre küldött elektronikus üzenet
formájában, illetőleg postai úton a 1052 Budapest, Váci utca 11/A. számra továbbított levélben, valamint szóban,
telefonon a 06 30 447 54 43 számon.
Új rendelkezés
A panasz továbbítására lehetőség van a vevoszolgalat@douglas.hu e-mail címre küldött elektronikus
üzenet formájában, illetőleg postai úton a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci utca 11/A.
levelezési címre küldött levélben, valamint szóban, telefonon a 06 30 447 54 43 számon.
8.

Az ÁSZF az alábbi 3.9.2. alponttal egészült ki:

Új rendelkezés
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye, illetve a
Megrendelő lakó- vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz
fogyasztói jogainak sérelme esetén. Az egyes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók
meg:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.
Szolgáltató
felhívja
a
Megrendelő figyelmét arra, hogy a fogyasztó egyedi ügyének kivizsgálására és megoldására a békéltető
testület jogosult, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság az ilyen ügyeket minden esetben hivatalból átteszi a
békéltető testülethez azok hozzá való beérkezését követően.
9.

Az ÁSZF 4.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés
A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.
Új rendelkezés
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet,
és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyes
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó
és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás
közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései irányadók.
A fent olvasható kiegészítést is tartalmazó, módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu
oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.
A módosított ÁSZF 2022. február 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2022. január 26.
”Parfümerie Douglas” Kft.

