ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A gidaworld.hu weboldal, nem Webshop. Az oldalon tájékozódhat termékeinkről,
felveheti velünk a kapcsolatot. Megrendelés esetén a megbeszélt paraméterek alapján
minden esetben szerződéskötésre kerül sor.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ARTfour Decor Kft. (továbbiakban:
Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.gidaworld.hu weboldalakon, valamint egyedi
megrendelésen keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra
vonatkozik, amely a www.gidaworld.hu weboldalon , egyedi megkeresés (telefon, email), valamint szerződés kötésen keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak
teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által
történik.
Az vásárlással Ügyfél elfogadja az ÁSZF tartalmát és feltételeit!
Szolgáltató Adatai:
• Név: ARTFour Decor Kft.
• Székhely. 1039 Budapest, Maros utca 6.
•Telephely: 1225 Budapest, Bányalég utca 47-59. 25-ös épület
• Levelezési cím: 1039 Budapest, Maros utca 6.
• Adószám: 22695154-2-41
• Telefonszám: +36/30 481-5223, +36/30 466-6545
• Email cím: hello@gidaworld.hu
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gidaworld.hu weboldalon (a továbbiakban:
Weboldal) található elektronikus megrendelésen, vagy e-mailen, telefonon érkezett
egyeztetést követően szerződéskötésen keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya
kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen
szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az GIDAWORLD weboldal szolgáltatásai elérhető minden felhasználó számára,
regisztráció nélkül. 1.3. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak
létrejöttét követő 5 évig őrzi.

A szerződés nyelve magyar.
Ügyfélszolgálat/iroda nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 09.00-17.00)
• Telefon: +36/30 481-5223, +36/30 466-6545
• Internet cím: www.gidaworld.hu
• E-mail: hello@gidaworld.hu

2. Ajánlat kérés, megrendelés, szerződés menete, kötelezettségek
- Megrendelő a weboldalon található termékek közül választhat, vagy egyedi terméket
rendelhet. Komplex szolgáltatást végzünk, azaz gyártástól a helyszíni beépítésig
mindenről gondoskodunk. A helyszíni beépítés költségét, a GIDAWORLD
mászóbirodalmak ára tartalmazza. Egyéni beépítés esetén a termék statikai rögzítésére
garanciát nem vállalunk! Egyéni beépítés esetén, a termékek gyártástechnológiája nem
változik, azaz nem lapra szerelt, dobozolt termékeket szállítunk le, hanem az általunk
gyártott egységeket, fóliába csomagolva. A beszereléshez műszaki tájékoztató nem
készül, igény esetén telefonon segítséget kérhet.
-A weboldalon található elérhetőségek bármelyikén kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a vásárolni kívánt temék igényei pontosítása érdekében. (ha megadja
elérhetőségét e-mailban, érdeklődésétől számított 2 munkanapon belül felvesszük Önnel
a kapcsolatot, hogy megbeszéljük azokat a részleteket, amik elengedhetetlenül fontosak
számunkra ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a kérését. Itt elsősorban a mászóbirodalom
leendő környezete, annak méretei és anyagfajtái a fontosak. Milyen agyagok közé épül
be? Milyen a padlóburkolat? Mennyi a belmagasság? Mik a rögzítési lehetőségek? Van-e
ablak, csatlakozóaljzat, termosztát, radiátor, vagy bármilyen más fontos körülmény? Ha
minden felmerülő kérdést megvitattunk a kiválasztott termékről/termékekről, összegző
ajánlatot/szerződést küldünk. A rendelt termék/termékek gyártás elindítás feltétele az
aláírt szerződés megküldése, valamint az előleg azaz, a szerződésben foglalt végösszeg
50%-ának kiegyenlítése, melyről számlát állítunk ki. Készpénz fizetés esetében,
készpénzszámlát, utalás esetében, az összeg megérkezés dátumával megegyező
teljesítési dátummal előlegszámlát küldünk postán, vagy E-számla formában
elektronikus úton. Az előleg megérkezését követően a jogszabályokban és a
szerződésnek megfelelően haladéktalanul megkezdjük a rendelt termék gyártását. A
megbeszélt telepítési napot megelőzően 2 munkanappal újra jelentkezünk, pontosítjuk a
szállítás és beépítés időpontját. Ha a megbeszélt telepítési nap dátumát módosítani
kívánja, úgy a Megrendelő kötelezettséget vállal hogy további 8 napon belül közösen
egyeztetett időpontban a megrendelt termék beépítésére lehetőséget biztosít. A 8 napon
belül egyeztetett új telepítést a Szolgáltató díjmentesen vállalja. A 8 napon túl
egyeztetett telepítési dátum esetén a Megrendelő tárolási díjat köteles fizetni, napi
5.000,-Ft+Áfa összegben. A helyszíni telepítés 2-6 óra időtartamot vehet igénybe
összetettségtől és kiegészítőktől függően.
- Igény szerint, a beépítést megelőzően helyszíni felmérést készítünk, melynek költségét
a termék gyártási költsége nem tartalmazza. A felmérés költségét több tényező
befolyásolja, így ezt csak a részletek ismeretében, az egyeztetést követően tudjuk
meghatározni, melynek térítése a helyszíni felméréssel egy időben történik. Helyszíni
felmérés hiányából fakadó beépítési problémákért (a termék nem szerelhető össze
helyhiányból vagy az adott hely adottságaiból kifolyólag, nem rögzíthető a falhoz, a fal
anyaga eltérő a közölttől, nem fér el, nem fér be az ajtón, elektromos vezetékek, csövek,
kapcsolók, radiátotok…stb útban vannak) felelőséget nem vállalunk, és jogosultak
vagyunk elállni a szerződéstől. Ilyen sajnálatos esetben a leszállított terméket jogosultak
vagyunk összeszerelés nélkül átadni és teljes díját igényelni. megrendelői igény esetén
természetesen egy egyeztetett új időpontban ismét elmegyünk és elfogadott beszerelési
esetlegesen átalakítási költségajánlatunk alapján telepítjük a mászóbirodalmat.

A megrendelő a teljes hátralékos díjat előreutalással vagy legkésőbb a helyszíni
szereléssel egy időben készpénzben, köteles megfizetni. A vállalkozó a termék vagy
szolgáltatás díjának hiánytalan megfizetésekor számlát bocsát ki, melyet postai úton,
vagy elektronikus formában juttatunk el a számlázási törvényben foglalt határidőnek
megfelelően. Ameddig megrendelő nem fizette ki a termék teljes mértékű költségét,
addig vállalkozó fenntartja a tulajdon jogot a legyártott termék kapcsán. A költségek
teljes megfizetéséig megrendelő nem jogosult a termékhasználatra, valamint annak
birtokba vételére, továbbértékesítésére.
A termék költsége a beépítési munkálatok díját tartalmazza, de a szállítási költséget
nem. A szállítási költséget minden esetben az egyedi szerződés tartalmazza.
Az elkészült termékekre a jogszabályban meghatározottan szavatosságot vállalunk.
Vállaljuk, hogy a legyártott termékek mindenben megfelelnek a jogszabályi
előírásoknak, a szerződésben foglaltaknak, a megrendelő akaratának. A termék
beépítését kövezően, megrendelő a teljesítési igazolás aláírásával igazolja, a termék
beszerelését illetve annak átvételét. Vállaljuk, hogy amennyiben a terméken olyan hiba
található, ami már a teljesítéskor is fennállt, úgy azt - felhívás esetén - haladéktalanul és
díjmentesen kijavítja.

Az ÁSZF-től való eltérés kizárólag írásban lehetséges. Szóbeli módosítás esetén, a
módosítást nagy részletességgel a megbeszélést követően írásban rögzíteni kell, melyet
Megrendelő és Szolgáltató aláírásával hitelesít és maradéktalanul elfogad. Vita esetén a
felek alávetik magukat a megfelelő hatáskörrel rendelkező és a vállalkozó székhelye
szerint illetékes Bíróság eljárásának.
Szerzői jogok
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon található bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak felhasználása nem megengedett (ideértve többek közt
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Weboldal tartalmának magáncélú felhasználáson túli felhasználása – például
adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – nem megengedett.
A GIDAWOLD mászóbirodalom termékei mintaoltalom alatt álló termékek, így azok
másolása, gyártása, sem magán célra, sem kereskedelmi forgalomba helyezés céljára
nem megengedett.

