
Általános  S zerződés i Feltételek 
 

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 

 

1. §  

Az Aura Medica.hu online bolt tulajdonos a az Aura Medica Kft., melynek bejegyzett 
s zékhelye 9024 Győr, Ikva utca 56., a továbbiakban “Aura Medica”, ”online bolt” vagy 
“üzemeltető ”. 

 

2. §  

Az online bolton keres ztül megrendelés t nyújthat be: 

minden 18. életévét betöltött termés zetes  s zemély, aki állandó vagy ideiglenes  
bejelentett lakcímmel rendelkezik Magyarors zág területén és  jogügyletek 
lefolytatás ára jogos ult; minden jogi s zemély vagy jogi s zemélyis éggel nem rendelkező 
s zervezeti egys ég, amely külön rendelkezés  alapján jogügyletek lefolytatás ára 
jogos ult, a továbbiakban „vás árló“. 

 

3. §  

Az „auramedica.hu“ weboldal online boltjában feltüntetett ajánlatok és  árjegyzékek 
nem jelentenek a Polgári Törvénykönyv 66. cikkelye 1.§-a értelmében vett ajánlatot. 

 

4. §  

Az online boltban benyújtott megrendelés  nem jelenti eladás i s zerződés  megkötés ét. 

 

5. §  

Az online bolt az eladás okat az internet-hálózaton keres ztül végzi és  a következő 
elektronikus  címen érhető el: https ://www.auramedica.hu/. Az online bolt 
tevékenys égének tárgya a BioBran 250, BioBran 1000 30s  és  BioBran 1000 105s  nevű 
étrendkiegés zítők eladás a (a továbbiakban: „étrendkiegés zítők“ vagy „áru“). Az 
étrendkiegés zítők árát az online bolt weboldala közli, ezek pedig bruttó árak, melyek 
tartalmazzák az árura és  s zolgáltatás okra külön rendelkezés ekben meghatározott 
mértékű adókat. A vás árlóra és  az Aura Medica cégre nézve az a kötelező érvényű ár, 
amely abban az időpontban s zerepel a weboldalon, amikor a vás árló benyújtja 
megrendelés ét bizonyos  árura. 



6. § 

Megrendelés ek benyújtás a 

Minden megrendelés  teljes ítés ének előfeltétele, hogy a vás árló helyes en kitölts ön egy 
online s zámlanyitó-regis ztrációs  formanyomtatványt, amely az online bolt weboldalán 
található, valamint hogy nyilatkozatot tegyen a jelen s zabályzat (a továbbiakban: 
„s zabályzat“) elfogadás áról. 

Az étrendkiegés zítőkre vonatkozó megrendelés ek a WWW-n keres ztül nyújthatók be a 
következő címen: https ://www.auramedica.hu/. 

Megrendelés ek a nap 24 órájában folyamatos an küldhetők. A s zombaton, vas árnap 
vagy ünnepnap küldött megrendelés ek a következő munkanapon kerülnek 
feldolgozás ra. 

Az Aura Medica online bolt kizárólag a Magyar Köztárs as ág területén vállalja a 
megrendelés ek teljes ítés ét. 

 

7. §  

Megrendelés ek teljes ítés e 

A teljes ítés re elfogadott megrendelés ek vis s zaigazolás a elektronikus  pos tai úton 
történik a vás árló általi benyújtás  napjától s zámított 24 órán belül. 

Amennyiben az elfogadás  vis s zaigazolás a elmarad, a megrendelés  elutas ítottnak 
tekintendő. 

Amennyiben egy megrendelés  les zállítás a nem lehets éges  a s zabályzat 15. §-a 2. 
bekezdés ében meghatározott határidőn belül, az Aura Medica fenntartja a jogot, hogy 
külön megegyezés t kös s ön a vás árlóval egy új s zállítás i határidőt, ill. a megrendelés  
megváltoztatás át vagy vis s zavonás át illetően. 

Az étrendkiegés zítőkre vonatkozó eladás i s zerződés  az Aura Medica és  a vás árló 
között a teljes ítés re elfogadott megrendelés  elektronikus  úton történt 
vis s zaigazolás ától s zámítva tekintendő megkötöttnek. 

A megrendelés  az aktuális  megrendelés  kiállítás ával/benyújtás ával tekinthető 
érvényes nek. 

 

8. §  

A megrendelés  cs akis  írás ban, az Aura Medica internetes  bolt címére küldött e-
mailben vonható vis s za. 



Amennyiben a megrendelt étrendkiegés zítő kikézbes ítés e nem történik meg a 
megrendelés  vis s zaigazolás át követő 10 munkanapon belül, a vás árló vis s zavonhatja 
a megrendelés t. 

 

9. §  

Megrendelés ek felmondás a/vis s zavonás a és  az áru vis s zajuttatás a 

Az Aura Medica felmondhatja a megrendelés t, amennyiben: 

A vás árló fizetés i módként az átutalás t válas ztotta, vis zont a térítendő ös s zeg nem 
került jóváírás ra az Aura Medica s zámlájára az azt a napot követő 7 naptári napon 
belül, amikor a vás árló megkapta a s zámlas zámot, ahová az ös s zeget utalnia kell. Ha 
a térítés re a két utols ó (6. és  7.) nap valamelyikén került s or, a vás árló tájékoztatja erről 
az online boltot; 

A vás árló az előző 6 hónap folyamán legalább 3 olyan ügyletet kezdeményezett, 
amelyet vis s zavont, ill. az árut nem vette át. 

 

10. §  

A vás árló a megrendelés t írás ban vagy elektronikus  pos ta útján vonhatja vis s za. 

A 8. §  rendelkezés einek megfelelően vis s zaigazolt megrendelés  vis s zavonás a már 
nem fogadható el. Vis s zavonás  es etén a vás árló köteles  megtéríteni a les zállítás  
költs égeit. 

 

11. §  

Amennyiben egy megrendelés  vis s zavonás ára azután kerül s or, hogy a térítendő 
ös s zeget már átutalták az online bolt s zámlájára, az Aura Medica vis s zatéríti azt a 
vás árlónak. 

Az ös s zeg vis s zatérítés e a vás árló által megadott banks zámlas zámra történik. A 
vis s zautalás  az attól a naptól s zámított 14 naptári napon belül megtörténik, amikor az 
online bolt megkapja az elektronikus  üzenetet, amelyben a vás árló közli a 
banks zámlas zámát. 

 

12. §  

Az ügyletekért járó, átutalás s al vagy kés zpénzben kifizetett ös s zegek vis s zatérítés ét 
az Aura Medica a vás árló által megadott s zámlas zámra történő átutalás s al végzi. 

 



13. §  

Az ügyletekért járó, hitelkártyával kifizetett ös s zegek vis s zatérítés e a vás árlóval 
történő megegyezés nek megfelelően történik. 

 

14. §  

Cs omagküldés  

Az étrendkiegés zítők kikézbes ítés e a vás árlónak a GLS futárs zolgálaton keres ztül 
történik. 

A megvás árolt étrendkiegés zítők les zállítás a a vás árló által megadott kézbes ítés i 
címre történik. Az étrendkiegés zítők les zállítás ára az azt a napot követő 10 
munkanapon belül kerül s or, amikor a kifizetett ös s zeg jóváírás ra kerül az Aura Medica 
s zámláján. 

 

15. §  

Mielőtt átves zi a küldeményt a pos tahivatalban, a vás árlónak meg kellene vizs gálnia, 
hogy a cs omagolás  nem s érült-e meg a les zállítás  s orán. 

Abban az es etben, ha a küldemény cs omagolás a vagy maga az áru s érült, a vás árlónak 
el kellene utas ítania a küldemény átvételét, valamint írás os  kárbejelentés t kellene 
tennie. 

Amennyiben bekövetkeznek a fenti 2. bekezdés ben említett körülmények, a helyzet 
tis ztázás a érdekében a vás árló azonnal kapcs olatba lép az online bolttal. 

Abban az es etben, ha más  hibákra is  fény derül (gyártás i hiba, hiányos  vagy téves  
küldemény), azonnal értes íteni kell erről az online boltot. 

A reklamációt a vás árló e-mailben jelenti be az Aura Medica internetes  bolt címére 2 
munkanapon belül; azt az Aura Medica internetes  bolt a hibás  áru kézhezvételét követő 
2 munkanapon belül elbírálja, majd haladéktalanul értes íti a vás árlót a meghozott 
döntés ről. 

A hibás  termékhez mellékelni kell az áruval átvett ÁFÁ-s  s zámlát, amelyhez az Aura 
Medica helyes bítő s zámlát állít ki. Ezen dokumentum nélkül a reklamáció rendezés e 
nem lehets éges . 

A hibás  árut (s érülés  ellen védő cs omagolás ban) az Aura Medica internetes  bolt 
címére kell vis s zaküldeni. 

Megalapozatlan reklamáció vagy az árunak a vás árló hibájából történt s érülés e es etén 
az online bolt nem tartozik felelős s éggel, nem téríti vis s za a kifizetett ös s zegeket, és  
a vás árló kérés ére a vás árló költs égére vis s zaküldi az árut. 



Az adott es etnek megfelelően (mivel minden reklamáció egyedi elbírálás  alá es ik) az 
áru vis s zaküldés re kerül, vagy a reklamáció a vás árlóval egyeztetett más  módon kerül 
rendezés re (ide értve a kifizetés  vis s zatérítés ét is , figyelembe véve a vás árlótól való 
vis s zas zállítás  költs égeit is ). Elis mert reklamáció es etén az áru vis s zas zállítás ának 
költs égeit az Aura Medica vis eli. 

A vás árló beleegyezés ét adja, hogy a megvás árolt árut illető minden értes ítés , 
els ős orban, de nem kizárólagos an az árunak a s zerződés nek nem megfelelő mivoltára 
vonatkozó értes ítés  a vás árlónak a bejelentkezés kor megadott e-mail címére 
érkezzen. Az előző mondat s zerinti címre küldött e-mailes  értes ítés  elküldöttnek 
tekintendő, amint beléptetik a hálózatba (pl. az internetre). 

 

16. §  

ÁFÁ-s  s zámla 

Az online bolton keres ztül megtörtént eladás  bizonyítéka az ÁFÁ-s  s zámla. Minden 
megrendelés hez külön ÁFÁ-s  s zámla kés zül. 

 

17. §  

S zerződés nek nem megfelelő áru 

A fogyas ztói értékes ítés  különleges  s zabályairól és  a Polgári Törvénykönyv 
változás airól s zóló 2002. július  27-i törvény értelmében (Hivatalos  Értes ítő 2002. évi 
141. s z., 1176. tétel, a módos ítás ok figyelembevételével), az Aura Medica 
felelős s éggel tartozik a vás árlóval mint fogyas ztóval s zemben az áru s zerződés nek 
nem megfelelő mivolta es etén az említett törvényben meghatározott feltételek s zerint. 

Abban az es etben, ha az áru nem felel meg a s zerződés nek, a vás árló e-mail útján 
értes íti erről az online boltot. 

 

18. §  

A s zerződés  felmondás a 

A 2000. március  2-i, egyes  fogyas ztói jogok védelméről és  a ves zélyes  termékek 
okozta károkért való felelős s égről s zóló törvény (Hivatalos  Értes ítő 2000. évi 22. s z., 
271. tétel, a módos ítás ok figyelembevételével), a vás árló mint fogyas ztó a küldemény 
átvételét követő 10 napon belül, a megfelelő írás os  nyilatkozat megtételével (a 
s zerződés  felmondás ával) lemondhat az online boltban vás árolt áruról. 

 

 



19. §  

A s zabályzat 19. §-a értelmében vis s zas zolgáltatott étrendkiegés zítőket az Aura 
Medica cs ak akkor ves zi át, ha eredeti, s értetlen, nem átragas ztott cs omagolás ban 
érkeznek, és  az áru az eredeti állapotához vis zonyítva érintetlen (ahogy a vás árló 
megkapta). Az áru s emmi nyomát s em mutathatja, hogy has ználva lett volna. A 
vis s zas zolgáltatás  költs égeit a vás árló vis eli. 

 

A vás árló nem jogos ult a s zerződés  felmondás ára, amennyiben a következőkről van 
s zó: 

a s zolgáltatás ok végrehajtás a a vás árló jóváhagyás ával már a 2000. március  2-i, egyes  
fogyas ztói jogok védelméről és  a ves zélyes  termékek okozta károkért való 
felelős s égről s zóló törvény 7. cikkelye 1. paragrafus ában meghatározott határidő 
letelte előtt megkezdődött, 

audiovizuális  és  vizuális  felvételek és  információtechnikai hordozókon rögzített 
felvételek, amelyekről a vás árló eltávolította az eredeti cs omagolás t, 

olyan teljes ítés ekre vonatkozó s zerződés ek, melyeknek az ára vagy a díjazás a 
kizárólag a pénzpiaci ingadozás októl függ, 

olyan teljes ítés ek, amelyek tulajdons ágait a vás árló feltüntette a megrendelés ében, 
vagy amelyek s zigorúan a vás árlóhoz kapcs olódnak, 

olyan teljes ítés ek, amelyek termés zetüknél fogva nem s zolgáltathatók vis s za, vagy 
amelyek gyors  romlás ra hajlamos ak, 

s ajtótermékek kézbes ítés e, 

játékokkal kapcs olatos  s zolgáltatás ok. 

 

20. §  

A s zabályzat 20. §-ában feltüntetett áru vis s zas zolgáltatás a es etén az Aura Medica 
garantálja a megrendelés  s zállítás i költs éggel cs ökkentett értékének vagy az 
utánvétes  kis zállítás kor kifizetett kés zpénz ös s zegének a vis s zatérítés ét. 

A vis s zatérítés  átutalás s al történik a vás árló által megadott banks zámlas zámra. Az 
átutalás  az attól a naptól s zámított 14 naptári napon belül megtörténik, amikor az 
online bolt elektronikus  üzenetben megkapja a vás árlótól a banks zámlas zámot. 

 

 

 



21. §  

S zemélyi adatok 

Az online s zámlanyitás s al-regis ztrációval a vás árló beleegyezés ét adja az 
üzemeltetőnek s zemélyi adatai bejegyzés éhez és  feldolgozás ához. A s zemélyi adatok 
közlés e önkéntes  alapon történik. 

A s zemélyi adatok kezelője az Aura Medica Kft., bejegyzett s zékhelye 9024 Győr, Ikva 
utca 56., amely a vás árlók s zemélyi adatai feldolgozás át a s zemélyiadat-védelemről 
s zóló 1997. augus ztus  29-i törvény (teljes  s zöveg, Hivatalos  Értes ítő 2002. évi 101. s z., 
926. tétel, a módos ítás ok figyelembevételével), valamint a s zemélyiadat-feldolgozás  
dokumentálás áról és  a s zemélyiadat-feldolgozás ban has ználatos  információtechnikai 
es zközökre és  rends zerekre vonatkozó műs zaki és  s zervezés i feltételekről s zóló 
2004. április  29-i belügyminis zteri és  államigazgatás i minis zteri rendelet (Hivatalos  
Értes ítő 2004. évi 100. s z., 1024. tétel) rendelkezés einek megfelelően végzi. 

A regis ztrációs  formanyomtatványon feltüntetett s zemélyi adatokat és  információkat 
az üzemeltető a megrendelés  (eladás i s zerződés ) teljes ítés ére és  s tatis ztikai célokra 
has ználja, valamint arra, hogy a lehető legmagas abb s zínvonalú s zolgáltatás okat 
nyújts a. 

A vás árló bármikor hozzáférhet a feldolgozott adataihoz és  kérheti azok helyes bítés ét 
vagy törlés ét. 

Az üzemeltető cs ak olyan egyéneknek és  jogi s zemélyeknek s zolgáltathatja ki a 
s zemélyi adatokat, akik erre a vonatkozó törvények értelmében jogos ultak. 

Az online bolt s zolgáltatás ainak igénybevételét megfelelő műs zaki intézkedés ek 
védik, amelyek megakadályozzák az elektronikus  úton közölt s zemélyi adatok 
illetéktelen s zemélyek általi megs zerzés ét és  módos ítás át. 

 

22. §  

Az auramedica.hu internetes  boltban történő s zámlanyitás s al és  vás árlás s al a vás árló 
egyben kifejezi a jelen s zabályzat elfogadás át is . 
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