
Általános szerződési feltételek 

A BATTERYwebshop webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy 

elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési 

feltételeket és adatkezelési elveket. 

Ha a jelen általános szerződési feltételekkel nem ért egyet, úgy megrendelését nem áll 

módunkban teljesíteni. 

1. Üzemeltetői adatok 

 Cégnév: RioFrio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Székhely: 1089 Budapest, Delej utca 51. 

 Adószám: 23340084-2-42 

 Cégjegyzékszám: 01-09-979030 

 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 Szerződés nyelve: magyar 

 E-mail: riofrio.rendeles@gmail.com 

 Telefon:+36 30 754 0997 

 

1. Megvásárolható termékek  

A webáruház akkumulátorokat, akkumulátor töltőket, portrémarkolatokat forgalmaz. A 

termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Kérjük, hogy 

rendelés előtt figyelmesen olvassa el a termék információs adatait.  

A webáruházban árusított termékek kizárólag online módon, a webáruházon keresztül 

rendelhetőek meg. Áraink bruttó árak, az áfát (27%) tartalmazzák. A termékek árai a 

házhozszállítás költségét nem tartalmazzák. A termékek átvételéről a 3. pontban adunk 

tájékoztatást.  

1. Átvételi mód 

A rendelt termék az alábbi módon juthat el Önhöz. 

Személyes átvétel Pick Pack Ponton, az ország több mint 400 átvevőpontján, akár 0-24 órán 

keresztül. A Pick Pack Ponton történő átvétel részleteit a Főoldalon található külön menüpont 

alatt érhetőek el. 

A Pick Pack Ponton történő átvétel díja 999,- Ft (előreutalással is és utánvéttel is). 

A Pick Pack Ponton történő átvétel ingyenes (előreutalással is és utánvéttel is), amennyiben a 

vásárló 10.000,-Ft feletti összegért vásárol (akár úgy, hogy egy termék ára legalább 10.001,- 

Ft, akár úgy, hogy egyszerre több terméket rendel a vásárló és ezek együttes értéke eléri a 

10.001,- Ft összeget).  

A csomag tartalmazza a számlát is amely egyben a garancialevél is. Kérjük a csomagot 

kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt 



sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv 

nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 

Házhozszállítás futárral ennek díja 1499 ft( előreutalással is és utánvéttel is). 

Személyes átvétel 

A megrendelt termékek személyes átvételére kizárólag előzetes telefonos időpont-

egyeztetés alapján van lehetőség (tel.: 06 30 754 0997). A személyes átvétel a 

Batterywebshop webáruház Üzemeltetőjének székhelyén történik (RioFrio Kft. 

1089 Budapest, Delej u. 51. 16. lph. 1/9.; bejárat a Bláthy O. u. 42. felől, 

kapucsengő: RioFrio Kft.). 

Telefonos egyeztetés hiányában a személyes átvételt nem tudjuk garantálni!!! 

1. Regisztráció 

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy 

amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, 

több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon 

követheti. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen 

történhessen. 

1. A megrendelés folyamata 

5.1. A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra. Ekkor a termék bekerül a kosárba. 

5.2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Folytatás” linkre, amellyel visszakerül a 

termékek listájához. 

5.3. Járjon el az 5.1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében. 

5.4. Amikor minden megvásárolni kívánt terméket elhelyezett a kosarába, kattintson a „A 

kosárban szerepel … termék” dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a 

termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való 

mennyiség megadásával, majd a kettős nyíl gomb megnyomásával. 

5.5. A „Tovább nézelődöm” gomb megnyomásával visszajut a termékek listájához és 

folytathatja vásárlását.  

5.6. A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés 

folyamatában. Ekkor választhatja ki azt, hogy hol szeretné átvenni a terméket, illetve hogy 

utánvéttel vagy előre utalással szeretne-e fizetni. 

5.7. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk, egyből a pénztárba az adatok 

ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a regisztrálnia kell adatait az „Új? Kérjük adja meg 

számlázási adatait” gombbal. 



5.8. A következő lépésben tekintse át rendelése adatait és ha azok megfelelőek, véglegesítse 

rendelését a „Rendelés jóváhagyása” gombbal. 

5.9. Rendeléséről e-mailben küldünk visszaigazolást. A megrendelés akkor válik érvényessé, 

ha azt az e-mailben visszaigazoltuk. Az automatikus levélben található rendelési számra 

hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve 

nyomon követheti azt, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival. 

5.10. Amennyiben az Ön rendelése hétköznap reggel 10 óráig beérkezik és arról visszaigazoló 

e-mailt kap, rendelése aznap feldolgozásra kerül és 24-72 órán belül kiszállításra kerül.  

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés 

leadására, amennyiben az délelőtt 10 óra után történik, az azt követő napon (hétköznapon) 

kerül feldolgozásra. 

5.10. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, 

újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban 

ismételten elindítani! 

1. Garancia 

A fotó- és kamera akkumulátorokra, a fotó- és kamera akkumulátor töltőkre, valamint 

a portrémarkolatokra 12 hónap garanciát vállalunk. A termékhez adott számla egyúttal 

garancialevél is! 

Ha a vásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogása van, kérjük, hogy a terméket – az 

eredeti számlával és a probléma leírásával együtt - küldje vissza részünkre. A vásárló – 

választása szerint – új terméket kap vagy visszakapja a termék vételárát.  

A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel 

küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak 

visszajuttatásának költsége is vevőt terheli! 

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük 

figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 

1. Elállás joga 

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül a vevőnek 

joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a RioFrio Kft. köteles a termékért 

kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék 

visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem 

vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.  

Elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 munkanap számításakor, 

ezért kérjük, hogy azt ajánlott küldeményként postázza. 

1. Adatkezelés 



A BATTERYwebshop webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes 

adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt 

jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a rendelés 

teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges 

információk. 

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek (például log fájlok 

formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal 

URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A 

rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). 

A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején 

élnek. 

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni 

szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. 

A megrendelt termékről számla készül, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és 

ideig tárolásra kerül. 

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független 

módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy 

regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a 

hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti. 

 

 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet. 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor) 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

