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A Megrendelőlap Megrendelő általi elküldésével és annak a Szállító által történő
visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön
létre
egyrészt a Mini-Manó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1149 Budapest, Nagy
Lajos király útja 112., Adószám: 12574944-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-693214,
Bankszámla: K&H Bank Zrt. 10409015-50526688-54741058) a továbbiakban: Szállító,
Másrészt a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
1. A szerződés tárgya a www.minimano.hu webáruházban található összes árucikk. Az
árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti
meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában
érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő
megrendelés esetén, az adatok változhatnak.
A Szállító köteles az utánvéttel megrendelt és a Szállító által visszaigazolt, a Vevő
által a Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelésen megjelölt szállítási
címre, raktáron lévő termékek esetében 5 munkanapon belül, beszállítóink raktárán
lévő termékeket 10 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés
teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje
hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szállító köteles haladéktalanul a
Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni
Megrendelőt 3 munkanapon belül.
2. A Szállító köteles a Személyes átvétel útján megrendelt, a Megrendelő által a
Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelő számára a Szállító
Telephelyén (Mini-Manó Babacentrum 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.)
amennyiben az raktáron van 5 munkanapon belül, beszállítóink raktárán lévő
termékeket 10 munkanapon belül átadni Megrendelőnek. Amennyiben a megrendelés
teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul a
Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni
Megrendelőt.
3. Megrendelő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és a Szállító által a
Megrendelő által megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a Szállító által
küldött visszaigazoláson feltüntetett, a Szállító által kiállított számlán szereplő
vételárat, mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza
készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Amennyiben Megrendelő a Megrendelésen
a vételár teljesítésének módjaként banki átutalást jelölt meg, úgy Megrendelő köteles a
vételárat a Szállító által a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre kiküldött
proforma számla adatai alapján az azon feltüntetett fizetési határidőn belül a Szállító
fent megjelölt bankszámlájára átutalni. Ez esetben Szállító a vételárnak a
bankszámláján történő jóváírását követően 3 munkanapon belül köteles a terméke(ke)t
a Megrendelő által megjelölt szállítási címre elküldeni.
4. Megrendelő köteles a csomag átvételét követően azonnal ellenőrizni a megrendelt
termékek sértetlen állapotát. Amennyiben valamilyen sérülést vagy problémát
tapasztal a megrendeléssel kapcsolatba, a Megrendelőnek 2 munkanap áll
rendelkezésére bejelenteni a Szállító felé ezt a reklamacio@minimano.hu emailcímen.
5. Vevő a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül
elállhat, ez esetben azonban köteles a Terméket a Szállítónak visszaszolgáltatni és

viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. Szállító azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű
használatából eredő teljes kárának megtérítését. Szállító köteles a fogyasztó által
kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül
visszatéríteni.
Bizonyos esetekben nem illeti meg az elállás joga a Vásárlót:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. Szállító a megkötött szerződést írásban kötöttnek minősíti, a szerződést teljesítés után
online iktatja, így az esetleges jogviták esetén a beérkezett rendelés, ami írásbeli
szerződésnek minősül visszakereshető a Szállító adatbázisából. Szállító a Megrendelő
adatait a szerződés teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az
ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik
azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni
vagy más harmadik személyek részére továbbadni.
7. A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a
későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.
8. Az esetleges jogviták elbírálására Felek (hatáskörtől függően) a Pesti Központi
Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
9. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között
kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

