
Felhasználási feltételek

A Zeomineral Product internetes áruházát bárki használhatja abból a célból, hogy 

megismerkedjen Társaságunk termékkínálatával.

A termékeinkből vásárolni azonban csak azok a bejegyzett partnereink jogosultak, 

akik tagjai partner hálózatunknak. Azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tagsággal, 

további információt és adminisztratív segítséget találnak, ha az oldal jobb felső 

részében látható Regisztráció gombra kattintanak.

A vásárláshoz partnereinknek be kell jelentkezniük áruházunkba, ennek hiányában 

ugyanis csak termékeinket tekinthetik meg, de megrendelést nem adhatnak le. A 

vásárlás  megrendelésük  összeállításával,  majd  annak  Társaságunkhoz  való 

eljuttatásával  kezdődik.  A  megrendelt  termékeket  futárszolgálattal  juttatjuk  el 

vevőinkhez,  akik  a  futárnál  utánvéttel  fizetnek  a  termékek  átvételekor.  A 

megrendelést a Zeomineral Product internetes áruháza csak azt követően fogadja, 

miután Ön megrendelésének véglegesítésekor az alábbi szöveget elolvasta és az 

abban  foglaltakat  elfogadta,  amit  a  szöveg  alatt  elhelyezett  Elfogadom feliratú 

gombra való kattintással igazol:

A legkisebb rendelés egy egységcsomag, vagy egy olyan, különböző termékekből 

összeállított  csomag  lehet,  amelynek  értéke  legalább15.000,-  forint.  Minden 

rendelés  csak  a  Zeomineral  Product  irodáinak  jóváhagyásával  történhet.  Ez  a 

jóváhagyás akkor válik elismertté, amikor kézhez kapja a nevezett vásárlás után 

járó  termékforgalmazói  díjelszámolást.  Megkaptam  és  tudomásul  vettem  a 

Zeomineral Product Nemzetközi Üzletpolitikáját, és elfogadom annak irányelveit, 

beleértve a termék visszavásárlás lehetőségét is. Az internetes áruházban leadott 

megrendelés  előzetes  végösszege  nem tartalmazza  azt  a  kedvezményt,  amelyre 

partnereink a Nemzetközi Üzletpolitikában megfogalmazott feltétel teljesítése után 

jogosultak.  A megrendelésről  annak  lezárását  követően  e-mail-ben  automatikus 

visszaigazolást küldünk Önnek, majd megrendelése feldolgozása után egy újabb e-

mail-ben  részletes  listát  kap  megrendeléséről,  amely  már  tartalmazza  az  Önt 

esetlegesen megillető kedvezményeket is. 

Az  üzlethelyiségen  kívül  kötött  és  a  távollevők  között  kötött  szerződés  esetén 



2014.  június  13-tól  hatályos  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések 

részletes  szabályairól  szóló  45/2014.  (II.26.)  Korm.  rendelet,  amely  részletesen 

szabályozza  az  internetes  kereskedelmet.  A  rendelet  a  fogyasztók  számára 

biztosított  indoklás nélküli  elállás  határidejét  14 naptári  napban határozza meg. 

Jelen szöveg alján levő „ELFOGADOM” feliratú gomb megnyomásával igazolom, 

hogy a fentiekben említettekkel egyetértek, azokat tudomásul veszem és magamra 

azokat kötelező érvényűnek fogadom el.


