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A Magyar Szent
Korona országai 1914 műanyag
léccel 125x90 cm,
papír
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politikai
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Térképtartó állvány
Könyöklő
Katonai (topográfiai)
térkép
Kifestő
Zsebtérkép
Zászló, címer, képeslap

Szállítási és szerződési feltételek
Szállítási feltételek
ENG: Our shipping cost is valid only in Hungary. In case of shipping abroad please
contact us at info@nyirkarta.hu
Az interneten megrendelt terméket/termékeket a GLS futárszolgálat szállítja Önhöz. A
szállítási költség egységesen 1 500 Ft Magyarországra történő kiszállítás esetén. Kivételt képez
néhány nagyméretű termékünk, mely esetekben a termék megrendelését követően felvesszük
Önnel a kapcsolatot, hogy ajánlatot tudjunk adni a szállítás költségére. Az ilyen termékek a
következő szöveggel vannak megjelölve: "Szállítás előzetes egyeztetéssel" (piros színnel).
Amennyiben nem Magyarországra történő kiszállítást kér a megrendelő, úgy a szállítási költség
egyedi kiszámítást igényel.
50 000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes! (Kivétel ez alól néhány nagyméretű
termék)
Minden megrendelésnél lehetősége van személyes átvételre.
Üzletünk: Térképbolt, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 20.
Nyitvatartási idő: H-P: 9:00-17:00, SZ, V: ZÁRVA.
A szállítási idő készleten lévő termékeink esetében 1-3 munkanap.
Néhány esetben előfordulhat, hogy a megrendelés feladásának időpontjában az adott termék
rendelhetőként jelenik meg, de az esetleg már elfogyott. Ezeknek a termékeknek a szállítása
késéssel teljesíthető, vagy már nem lehetséges. Az ebből eredő károk és meghiúsult
szállításokból eredő kellemetlenségért elnézést kérünk, és a felmerülő károkért felelősséget
nem vállalunk. Ebben az esetben mihamarabb értesítjük Önt.
Ha bármilyen kérdése merül fel, keressen minket telefonon a +36 (42) 404 896
telefonszámon, e-mailben az info@nyirkarta.hu-n vagy üzletünkben személyesen.
Megrendelését ezeken az elérhetőségeinken is leadhatja.

Vásárlási feltételek
Rendelés menete:
Ahhoz, hogy rendelését feladja, nem kell mást tennie, mint megkeresi a rendelni kívánt terméket
a Webáruházunkban, majd ott megadja a rendelni kívánt mennyiséget és a „Kosárba rakom”
gombra kattintva a termék bekerül a rendelései közé!
Amikor végzett a megrendelni kívánt termékek kiválasztásával a jobb felső sarokban villogó sárga
pont jelzi, hogy mennyi termék, milyen végösszegben található a kosárban. Kattintson az itt
található kosár ikonra vagy a végösszegre és megjelenik a kosár tartalma. Itt még lehet
változtatni a megrendelni kívánt termékek között, törölhet illetve a darabszámon is változtathat.
- Amennyiben a darabszámon változtat, abban az esetben a "Módosít" gombra kell kattintani a
változtatás véglegesítéséhez.
- A "Kivesz" gombra kattintva eltűnik a termék a kosárból.
Felhívjuk figyelmét, hogy regisztráció nélküli rendelést csak magánszemélyek adhatnak le!
Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a felső sorban található "Regisztráció" feliratra. A
későbbiekben a megadott felhasználó névvel és jelszóval lehet bejelentkezni a vásárláshoz a
"Bejelentkezés" gomb segítségével.
A rendelést követően kap egy visszaigazoló e-mailt, hogy a rendelést befogadtuk.
FIGYELEM! Néhány levelezőprogram SPAM-ként ismeri fel az automatikus levelünket, ezért
kérjük ellenőrizze a spam mappát is levelezőprogramjában! Ha fél órán belül nem érkezik
visszaigazolás a rendelés beérkezéséről, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a rendelés
állapotát illetően!
Amennyiben a megrendelt termék nem elérhető készletről, vagy a megadott határidőn belül
nem szállítható, abban az esetben munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott
elérhetőségeken további egyeztetés céljából.

elérhetőségeken további egyeztetés céljából.
Szerződéskötés:
A Megrendelés elküldésével és annak a cégünk által történő visszaigazolásával (a rendeléskor
kapott azonnali automatikus válaszlevél nem számít annak) a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet
alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Nyírkarta Kft. mint Szállító, valamint a Megrendelő,
mint Vevő között a fentebb és továbbiakban említett feltételekkel.
A megrendelés írásbeli szerződésnek minősül, melyet a Nyírkarta Kft. minimum a szállítás
megtörténtéig, illetve az utánvét összegének a bankszámlára történő megérkezéséig+8 napig
(elállás jogának bejelentési ideje) köteles megőrizni. A szerződéskötés nyelve a magyar. A
Szállító köteles utánvéttel a futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelése alapján kiválasztott
termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése
bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján
felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
A Vevő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és a Szállító által a megadott címre
kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszajelzésen feltüntetett vételárat mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő szállító cég
munkatársa részére kifizetni.
Az itt nem szabályozott kérdésekre a PTK, valamint a távollévők között kötött szerződésekről
szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
Elállás joga:
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel
nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül
indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon
belül visszatéríteni.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését.
A Vásárló elállási jogát akár telefonon, akár írásban (email-ben) gyakorolhatja, a Nyírkarta Kft. a
Vásárló ezen döntését tudomásul veszi, de erről visszaigazolást nem küld.
Fontos tudnivaló:
Honlapunkon törekszünk mindig a valós termékadatokat és a pontos árat feltüntetni, de az
elírásokért és az esetlegesen rendszerhiba miatt előforduló téves ár és adat megjelenésekért
nem tudunk felelősséget vállalni. Az Ön védelme és pontos tájékoztatása érdekében minden
rendelést telefonon és/vagy e-mailben visszaigazolunk. Ekkor kerül véglegesítésre a termék ára
és a várható kiszállítási határidő. Csak ezek kölcsönös elfogadás után tekinthető a rendelés élő
rendelésnek. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os
vagy "1" Ft-os árra, akkor cégünk nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében dönthet a vásárlási szándék
fenntartásáról. Árainkat a beszerzési árak alapján folyamatosan igyekszünk a legalacsonyabban
tartani. Egyes esetekben az árak csak raktárkészletünk, vagy beszállítóink raktárkészletének
erejéig érvényes. A készlet elfogyását követően befogadott rendeléseket már csak az
árcsökkenés előtti áron igazoljuk vissza. Előfordulhat, hogy időközben elfogyott terméket rendel
meg a megrendelő, mely valami technikai okból kifolyólag még nem lett a webáruházból
eltávolítva, ez esetben a megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesítjük a termék hiányáról.
A webshopban található árak kizárólag az ott leadott rendelésekre érvényesek.
Kiskereskedelmi üzleteink általában külön árakkal és akciókkal dolgoznak. Ha a webáruházat
csak tájékozódásra használja az üzletben való vásárlás, vagy rendelés előtt mindenképpen
győződjön meg a pontos árról.

Adatvédelmi nyilatkozat
Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül
szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki
a webáruház tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék
kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Böngészés
Amennyiben Ön csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg oldalunkat, semmilyen személyes
adatot nem gyűjtünk Önről, csupán anonim információkat gyűjtünk arról, hogy a látogatók mely
oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Az adatok
segítséget nyújtanak számunkra oldalunk üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez és a
zökkenőmentes működés fenntartásához.

Vásárlás, regisztráció
Az internetes vásárlás abban különbözik alapvetően a hagyományos bolti vásárlástól, hogy
minden esetben szükséges a vásárló azonosítása, hiszen csak úgy tudjuk eljuttatni számára a
megrendelt terméket és kiállítani a számlát. Ezért, ha Ön terméket vásárol nálunk, azonosítania
kell magát. A megrendelés alkalmával csak a vásárláshoz szükséges információkat kérjük Öntől.
Megrendeléskor, a termék biztonságos célba juttatásához és a számla kiállításához szükséges
adatokat is kérjük Öntől. A termék biztonságos célba juttatása magában foglalja az esetlegesen
szükségessé váló kommunikációt, ezért kérjük az e-mail cím és legalább egy telefonszám
megadását. Garantáljuk, hogy ezen adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel, kivéve, ha

megadását. Garantáljuk, hogy ezen adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel, kivéve, ha
ezt Ön engedélyezi (például azzal, hogy kéri hírlevelünket). Amennyiben kéri hírlevelünket és a
későbbiek folyamán nem szeretne további friss információkat kapni, felhasználói felületére
belépve bármikor leiratkozhat. Ezt megteheti a baloldali sávban található hírlevél felületen a
legördülő sávban a "leiratkozok" szövegrész kiválasztását követően a név valamint az e-mail cím
megadásával, majd az "Elküldöm" gomb megnyomásával.
Garantáljuk, hogy személyes adatait adatbázisunkban elkülönítve tároljuk, azokat harmadik
személynek semmilyen célból nem szolgáltatjuk ki. Az adatbázisban tárolt személyes adatokhoz
és a regisztrált felhasználók vásárlásait rögzítő adatokhoz kizárólag a Webáruház tulajdonosai,
és az adatokkal, megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó adminisztrátor férhet hozzá.
Az Önnel való kapcsolatunk során keletkező vásárlási és számlaadatokat a számviteli
jogszabályokban meghatározott ideig kötelesek vagyunk megőrizni, ezért azokat az ön
kifejezett kérése esetén sem távolíthatjuk el.

Garancia, szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz.
kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A Nyírkarta Kft. webáruházában nem csak új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre, ezért
olvassa el figyelmesen a termékek leírásait.
Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan
hibásak. Azokat a termékeket, amelyek kopottak, szakadtak, régiek és ezek fel voltak tüntetve a
leírásban, a Nyírkarta Kft. nem köteles kicserélni.
A képernyőn megjelenő színek ill. árnyalatok a készüléke kijelzőjének beállításától függően a
valóságtól eltérhetnek, vagy a termék digitalizálása folyamán a termék külső megjelenése
eltérhet a valóságtól, csupán tájékoztató jellegűek! Az itt közzétett színek, árnyalatok csak a
hozzávetőleges tájékoztatást szolgálják.
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