Általános Szerződési Feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek az Aranykereskedő Kft. webáruházban történő
nemesfém kereskedelmi tevékenységét szabályozza.
Általános tudnivalók:
Egyrészről a www.correctgold.hu weboldalt üzemeltető Aranykereskedő Kft.( Székhely: 1117
Bp. Budafoki út 111-113., Adószám: 13817851243, Cégjegyzékszám: 01 09 874823, NEHTI
regisztrációs szám: PR6619) - a továbbiakban: Szolgáltató- , másrészről minden jogképes
természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet- a továbbiakban Megrendelő- amennyiben az itt megfogalmazott Általános
Szerződési Feltételeket- a továbbiakban ÁSZF- elfogadja és magára nézve kötelezőnek
tekinti.
A Szolgáltató a www.correctgold.hu weboldalon lévő webáruházat nemesfém termékek
értékesítésének céljából üzemelteti.
Az ÁSZF rendelkezései, illetőleg annak módosítása azok kihirdetésének/közzétételének
napján lépnek hatályba és határozatlan időre vagy visszavonásig szólnak. A Szolgáltató az
ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja. A felek közötti szerződéses kapcsolat
létesítésének előfeltétele az, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja. Ennek alapján – azaz
egyoldalú módosítás útján - a Szolgáltató jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZFben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et
kiegészíteni, vagy módosítani. A Szolgáltató az előzőekben részletezett módosításokról
köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett
figyelemfelhívás útján értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a módosított
feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani. A
jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény
vonatkozó rendelkezéseire.
Webáruházban történő vásárlás menete:
A megrendelő az általa kiválasztott terméket/termékeket a webáruház kosarába helyezi.
Megrendelés folyamán kötelezően ki kell tölteni az ügyfél részéről az ügylet megkötéséhez
szükséges adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, fizetés módja, fizetés pénzneme),
valamint meg kell jelölni a termékek átvételi helyét. A termékeket a Szolgáltató központjában
1085 Budapest, József krt. 40. szám alatt vagy a Correct Gold országos hálózatában lehet
átvenni.
Az aranykereskedések listája megtalálható a Szolgáltató honlapján: www.correctgold.hu

A megrendelés befejezésekor az ÁSZF megismerését követően, annak elfogadásával jön létre
a Megrendelő és a Szolgáltató között a szolgáltatásra vonatkozó szerződés.
Megrendelők a megrendeléseiket az év 365 napján bármikor megtehetik.
A Szolgáltatónak jogában áll szabadon dönteni a webáruházon keresztüli megrendelések
elfogadásáról.
Az ár a kosárba helyezés és a megrendelés elküldése közötti időintervallumban változhat. Az
ár a megrendelés elküldésének pillanatában kerül rögzítésre.
A megrendelési folyamat befejezése után Megrendelő megkapja a megrendelés
visszaigazolását PDF dokumentumként nyomtatáshoz és / vagy mentéshez.
Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően már nem jogosult a megrendeléstől
elállni.
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A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20§ szerinti elállási jogát olyan termék vagy
szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ.
Szolgáltató a megrendelést legkésőbb a következő munkanapon email-ban is visszaigazolja,
ekkor a megrendelés visszaigazolása megerősítettnek tekintendő. A Szolgáltató fenntartja a
megrendelések elutasításának jogát, és az elutasításról haladéktalanul tájékoztatja a
Megrendelőt.
A Szolgáltató fenntartja a megrendelt termékek fajtáinak és árainak módosításához való jogát
abban az esetben, ha az adott termék nem, vagy csak nehezen, hosszabb szállítási idő
vállalásával szerezhető be, ill. a termék árában releváns, legalább 1 %-os áremelkedés
következett be a rendelés elküldése és a visszaigazolás e-mail-ben történő megerősítése
között.
A Szolgáltató a módosításról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő abban az esetben, ha a módosított visszaigazolásban foglaltak nem elfogadhatóak számáraélhet elállási jogával, melyet Szolgáltató felé a visszaigazolástól számítottan 1 (egy)
munkanapon belül e-mail-ben jelezni köteles.
A fizetés történhet készpénzben a kiválasztott helyszínen vagy átutalással.
Készpénzes fizetés esetén a Szolgáltató részéről küldött megerősítő e-mail-t követő 3 (három)
munkanapon belül a Megrendelő köteles – az általa megválasztott átvételi helyen- kifizetni és
átvenni a megrendelt terméket/termékeket.
Átutalásos megbízás esetén a Szolgáltató részéről küldött megerősítő e-mail-ben megadott
számlaszámra a Megrendelő köteles 3 (három) napon belül fizetést kezdeményezni.

Fizetés elmaradás lép fel, ha a fizetést a Megrendelő a Szolgáltató részére a megrendelés email-ben történő visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül nem
kezdeményezte, és a Szolgáltató nem utasította el a megrendelést. A fizetési határidő
meghosszabbítását Megrendelő kérheti, ezt a Szolgáltató saját döntése alapján erősítheti meg
vagy utasíthatja el. A fizetés elmulasztása esetén a Szolgáltató türelmi idő meghatározása
nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől, és fenntartja a jogot, hogy minden költséget,
különösen az árfolyam-ingadozások miatti késedelmi kamatokat és veszteségeket követelje a
Megrendelőtől.
Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelőről begyűjtött bármilyen – személyes és személyes
adatnak nem minősülő - adatokat csak saját céljaira használja fel a szolgáltatás nyújtás
mértékéig, harmadik félnek azokat csak a megrendelés feldolgozása céljából továbbítja,
például szállítás céljából, és hogy bizalmasan és a hatályos adatvédelmi előírásnak
megfelelően kezeli. Kérjük olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat.
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Az azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén
kerülhet sor. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a
teljesítés bármely szakaszában, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltató
kárát és elmaradt hasznát megtéríteni.
Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési
Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Megrendelő előzetes értesítését követően –
Megrendelőt a szolgáltatás igénybevételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.
Budapest, 2022.01.10.

