
Felhasználási feltételek 

Az Oláh Gumiszerviz Kft. Internetes áruházában azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen 

üzletszabályzatot. 

Megrendelés 

Az Oláh Gumiszerviz Kft. Internetes áruházában a vásárlás interneten, vagy telefonon 

keresztül lehetséges. Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, 

amely az általános forgalmi adót tartalmazza. 

Könnyűfém felnire csak 4db-os rendelést tudunk felvenni. A könnyűfém felniknél feltüntetett 

ár tartalmazza a tehermentesítő gyűrűk árát, csavarokat viszont csak abban az esetben, 

amennyiben ez a felszereléshez feltétlenül szükséges. Az acél tárcsák ára nem tartalmazza a 

csavarok árát. 

A kiválasztott terméket a megrendelő űrlap kitöltésével tudja megrendelni. Az űrlap kitöltése 

után az áruház automatikusan e-mailt küld a vásárlás részleteivel. Az Ön által a web 

áruházban készített rendelés a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásával az Oláh 

Gumiszerviz Kft. ügyviteli rendszerébe érkezik és a termék automatikusan (az Ön által 

megadott névre) foglalásba kerül. Az így készített foglalásokat 1 hétig tarjuk fenn. 

Amennyiben Ön nem jelentkezik a termékért, vagy nem kért házhozszállítást, úgy a 

rendelését 1 hét után töröljük a rendszerünkből. 

 Ha olyan terméket szeretne vásárolni, ami az adott pillanatban nincs a raktárainkban és az 

igényéről rendelést ad le, amint lehetőségünk nyílik rá, felvesszük Önnel a kapcsolatot az Ön 

által megadott telefonszámon. A foglalásba tett termékeket telephelyeinken, az ott 

kifüggesztett Vállalási szabályzat szerint szervizeljük, illetve számlázzuk. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a be nem fejezett (a kosárból nem törölt) rendelések készítőivel 

felvegyük a kapcsolatot esetleges segítségnyújtás céljából. 

A megrendelés az Oláh Gumiszerviz Kft. telefonos vagy e-mail-es visszaigazolását követően 

lép érvénybe! 

Az esetleges adatrögzítési hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Az Internet kapcsolatból, illetve az adatbázis kapcsolatban (pl.: karbantartás miatt) 

bekövetkező hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. 

Fenntartjuk a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes 

figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot, (és annak lehetőségét), hogy a 

webáruházban látható készlet a rendelés pillanatában nem áll rendelkezésre, ezért a 

Felhasználót (Vevőt) nem tudjuk kiszolgálni a kért termékkel. Az ebből adódó mindennemű 

kártérítési igényt elutasítjuk. 
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