
 Általános Szerződési Feltételek 

 

Kérjük vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és ha annak 

tartalmával maradéktalanul egyetért, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat. 

Jelen Vásárlási Szerződés kizárólag elektronikus formában létezik, írásban megkötött szerződésnek 

minősül, melyet Bajai Pálinka Kft a rendelésszámon tart nyilván. A szerződés nyelve a magyar nyelv.  

A webáruház működésével, megrendeléssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére a 

megadott elérhetőségek bármelyikén. 

A webáruház üzemeltetője:  

Cégnév: Bajai Pálinka Kft 

Székhely: 6500 Baja, Nyírfa u. 17 

Telephely: 6500 Baja, Nagy István  u. 44 

Képviseli: Dr Könyves László 

Adószám: 24193782-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-125586 

tel: +3630 487 3634 

email: bajaipalinkakft@gmail.com 

1. Megvásárolható termékek köre: 
A webshopban a Bajai Pálinkafőzde által készített és palackozott pálinka termékek, és 
kiegészítő termékek vásárolhatók meg. A termék adatlapján feltüntetésre kerül minden, a 
törvény által előírt adat, segítő információ, fotó, melyek alapján a vásárló tájékozódhat. A 
weboldalon található képek eltérhetnek a valóságos megjelenéstől, esetenként 
illusztrációként szerepelnek.  
 
A megvásárolt jövedéki termékek – pálinkák-  továbbértékesítésre nem kerülhetnek! 

 
2. A vásárlás menete: 

Webáruházunkban a termékeket kategóriákba soroltuk a „Webshop” menüpont alatt.  A 
kategóriákon belül tudja kiválasztani a terméket.  Ugyanaz a termék több kiszerelésben is 
rendelkezésre áll. Válassza ki a megvásárolni kívánt kiszerelést, majd kattintson a kosárba 
tesz gombra, , ezzel a termék belekerül az ún. elektronikus kosárba, mely tárolja és összegzi a 
vásárlásra kiválasztott összes terméket. 

Amikor már minden választott terméket a kosárba tett, a menüsorban található kosár ikonra 
kattintva ellenőrizheti annak tartalmát (illetve a vásárlás folyamán is végig nyomon 
követheti). Igény szerint még változtathat a megvásárolni kívánt termékek mennyiségén, 
illetve törölhet is a listáról, ha szeretne. 

A vásárlás befejezéséhez kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra. 
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A következő oldalon a kérjük, körültekintően adja meg adatait a számlázás, valamint a 
szállítás miatt. 

Adatainak kezeléséről kérjük olvassa el, és fogadja el cégünk „Adatvédelmi Tájékoztató”-ját. 
(link)  

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítette vásárlását. 

Az adott megrendelés elküldött adatait az elküldést követően  már nem lehet javítani, 
amennyiben erre mégis szükség van, kérjük, jelezze azt a Bajai Pálinka Kft munkatársainak a 
fenti elérhetőségek egyikén. 

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, 
melyhez kötve van. 

A megrendelő a rendelés jóváhagyásával elfogadja a vásárlási szerződést. Az itt leírtak be 
nem tartása esetén szerződésszegést követ el, és az ezzel okozott károkért kártérítési 
felelősség terheli. 

A megrendelésről megerősítő e-mailt küldünk.  

 
3. Árak: 

Webshopunkban a termékek adatlapján feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, melyek az 
ÁFÁ-t tartalmazzák. 
Az árak a csomagolás költségét tartalmazzák, a szállítás költsége tekintetében kérjük tekintse 
meg a „Szállítási Feltételek” című pontot. 
 

4. Fizetési módok és feltételek: 

A megrendelés utolsó fázisában válassza ki, hogy milyen fizetési módot szeretne. 

Megrendelt termékeit előzetes banki átutalással vagy utánvéttel, a csomag átvételekor 
fizetheti ki. 

Banki átutalás esetén minden esetben előre kell fizetni, csak a vételár beérkezése  után adjuk 
fel a csomagot.  

5. Szállítási feltételek: 

A Bajai Pálinka Kft vállalja, hogy a beérkezett megrendeléseket 2 munkanapon belül átadja 
szállításra a futárszolgálatnak.  

A házhozszállítás díja utánvéttel, Magyarországon: 1500 Ft. 

20.000 Ft  értéket elérő vásárlás esetén a szállítás ingyenes.  

        6.    Rendelési feltételek: 

Webshopunkból csak 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek. 

Minimálisan rendelhető mennyiség : 1 palack bármilyen kiszerelésű pálinka 

A rendelési mennyiségnek nincs felső határa. 20.000Ft értéket elérő rendelés esetén a 

szállítás ingyenes.  

Webshopból vásárolt pálinkát továbbértékesíteni a jövedéki törvény (2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki 

adóról)  értelmében nem szabad.  



Amennyiben Ön viszonteladóként érdeklődik, kérjük, vegye fel velünk a személyes 

kapcsolatot. Értékesítő: Valacsay László: 0620 390 1798 

 

7. Elállás joga:  

A termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a megrendelőnek lehetősége van az adott 
megrendeléstől indokolás nélkül elállni, az erre vonatkozó egyértelmű, írásbeli nyilatkozat 
útján a megvásárolt termék egyidejű visszaküldése mellett. Az elállási igényt a 
megrendelőnek legkésőbb a termék átvételét követő 14. nap végén kell elküldenie a Bajai 
Pálinka Kft  postai-, vagy elektronikus levelezési címére. 
Amennyiben az elállásra nem a kiszállításkor kerül sor, a visszaküldéssel felmerülő 
költségeket a megrendelő köteles megfizetni. 
A megrendelő csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható termékek 
esetében gyakorolhatja az elállás jogát, és csak abban az esetben, ha a terméke(ke)t 
hiánytalanul és sértetlen állapotban a bolti nyitvatartási időben személyesen behozza, vagy 
egyéb módon visszajuttatja a Bajai Pálinka Kft fenti címére és egyidejűleg nyilatkozik az általa 
kifizetett vételár visszafizetésének módjáról. 
A megrendelőt nem illeti meg az elállás lehetősége, amennyiben a termék külső 
csomagolását felbontotta, vagy az a megrendelőnek felróhatóan megsérült annak zárjegye, 
vagy zárókapszulája elszakadt. 
Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után  a Bajai Pálinka Kft legkésőbb az elállás 
beérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a termék árát a megrendelő utasítása 
szerint módon. 
 
A vásárlási szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 
a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti 
szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


