
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Cégadatok 

Concordia Duo Kft. 

Székhely: 7200 Dombóvár, Kosztolányi utca 38. 

Adószám: 11542636-2-17 

Cégjegyzékszám: 17-09-011523 

Bankszámla szám: 10701214-70780637-51100005 

E-mail cím: info@herbadei.hu 

Telefon: +36 30 375 5479 

2. Szállítás feltételek 

Kiszállítási díjak: 

1. Bruttó 10 000 Ft-os, és a feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes. 

2. Bruttó 10 000 Ft alatti megrendelés esetén 1 200 Ft. 

3. Utánvételes átvétel esetén 980 Ft fix díjat számítunk fel. 

4. Külföldre történő szállítás egyedi díjak alapján történik. 

 

Szállítási határidők: 

A termékek mellett feltüntetett szállítási határidőn belül eljuttatjuk a csomagot a megrendelőhöz, de 

a szállítás jellemzően várható ideje a megrendeléstől számított 2-3 munkanap. 

Előfordulhat, hogy egy megrendelést váratlan készlethiány miatt nem tudunk teljesíteni, így abban 

az esetben, ha a fentieknél hosszabb szállítási idő várható, azt minden esetben jelezzük a 

megrendelő ügyfélnek e-mailben. 

Sikertelen kézbesítés: 

A megrendelt termékeket még egyszer megkíséreljük kézbesíteni. A megrendelő hibájából 

meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei, minden esetben a megrendelőt terhelik 

3. Fizetési feltételek, vételár 

Az árucikkek mellett feltüntetett ár tartalmazza az általános forgalmi adót és a csomagolás költségét 

is.   

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet: 

- Utánvét (Ön a futárnak az átvételkor készpénzben), melynek költsége 980 Ft. 

- Bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat. A kiválasztott áruk 

megrendelése után átirányítjuk Önt a Simple Online Fizetési Rendszerhez, amelyet az OTP Mobil 

Kft. az OTP Csoport tagjaként fejleszt és üzemeltet. 

- Előrefizetés banki átutalással szintén lehetséges az alábbiak szerint: 

 



3.1. Bankkártyás fizetés  

- Bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A 

kiválasztott áruk megrendelése után átirányítjuk Önt a a Simple Online Fizetési Rendszerhez, 

amelyet az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagjaként fejleszt és üzemeltet 

3.1.1. Adattovábbítási nyilatkozat 

„Elfogadom, hogy a Concordia Duo Kft. 

(Székhely : 7200 Dombóvár, Kosztolányi utca 38.) által a http://herbadei.hu felhasználói 

adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 

Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, 

vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 

tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.” 

3.1.2 Melyek a tranzakció lépései? 

1. A „Bankkártyás Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a  

bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. 

 

2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. 

3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. 

4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a 

szolgáltató oldalára. 

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK 

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya 

internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk 

képes elfogadni. 

 

BIZTONSÁG 

BIZTONSÁGI JÓ TANÁCSOK 

VÁSÁRLÁS AZ INTERNETEN 

- A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló termékek 

árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb ajánlatot. 

- Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a 

webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják megbízhatónak a céget, 

a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. 

cím, telefonszám). 

- Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék vásárlóikat számos biztonsági funkciót 

építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek biztonsági logói (pl. Master 

Card Secure Code) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok mindegyike arra utal, hogy az internetes 

kereskedő megtette a szükséges lépéseket a biztonságos netes vásárlás érdekében. - A 



kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó sarkában szereplő 

lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre kattintva megjelennek a 

biztonsági tanúsítványok. 

- Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak fizetési 

visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét. 

- A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen amennyiben 

minőségiproblémák merülnének fel a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, 

mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, 

illetve mikor és hogyan kaphatja vissza a pénzét. 

 3.1.3 Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata? 

A részletes tájékoztatót itt olvashatja 

4. Ügyfélszolgálat 

Concordia Duo Kft. 

Levelezési cím: 7625 Pécs, István u. 17. 

Email: info@herbadei.hu 

Telefon: +36 30 375 5479 

5. Általános Szerződési Feltételek 

5.1 A Szolgáltató 

A web áruházat a Concordia Duo Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 

5.2 A szolgáltatás igénybevétele 

A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül.  A rendelésekkel 

kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A 

rendelés leadása előtt a vásárlónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. 

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma 

archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről tájékoztatja és az 

esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást 

követően legkésőbb 8 napon belül. 

5.3 Vásárlástól való elállás 

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 

45/2014(II.26.) Kormányrendelet tartalmazza. 

45/2014(II.26.) Kormányrendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a 

kézhezvételtől számított 14 napon belül. 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők 

között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül 

indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között 

kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti 

nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben 

meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.   

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 



a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az 

utoljára szolgáltatott terméknek, 

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolgáltatásnak, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 

napjától; 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban 

meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja. 

Ezen elállási jog megilleti a megrendelőt a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének 

a napja között is. 

A sértetlen termékeket a megrendelő számlával, vagy annak másolatával, saját költségén juttassa 

vissza a Concordia Duo Kft. címére (Székhely: 7625 Pécs, István u. 17.), és a termék visszavételét 

követő 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a 

vásárlót a termékek - visszaküldésének költsége terheli.  

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a 

távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 

tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által 

ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült 

költségeket is.   

A visszatérítés nem érvényes a visszaszállítási költségre, melyet a Fogyasztó visel. 

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen 

(bontatlanul) cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.  

A szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 

5.4 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

Az egységes Adatvédelmi Nyilatkozatot, kérjük keresse fel és olvassa el az Adatvédelmi 

Nyilatkozat menüben.  

5.5 A termékek cseréje 

Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli, vagy igény szerint a 

vételárat visszatéríti. Kérjük, amennyiben az átvett termékben hibát észlel, lépjen kapcsolatba 

ügyfélszolgálatunkkal. 

5.6 Felelősség korlátozása 

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: 



- Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt abban, hogy csatlakozzon a szolgáltató 

weboldalára, ott megrendelést adjon le. 

- Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező 

meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. Felhívjuk a figyelmét, 

hogy az internet biztonságos használata érdekében védekeznie kell az online terjedő vírusok és 

férgek ellen. 

  

5.7 Sikertelen kézbesítés: 

 

Megrendelt termékeket még egyszer megkíséreljük kézbesíttetni. A megrendelő hibájából  

meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei, minden esetben a megrendelőt terhelik. 

6. Webáruház használata 

Ön vásárolhat vendégként vagy regisztrálhat is. 

A Regisztráció előnyei: Törzsvásárlóink további kedvezményekhez juthatnak a meghirdetett 

ajánlatokon felül. 

Bejelentkezés, kijelentkezés, regisztráció 

Regisztrálás után rendszerünk belépteti Önt az áruházunkba. Ha már regisztrált, de elfelejtette 

jelszavát, kattintson a jelszó-emlékeztető gombra, majd adja meg a regisztrált e-mail címét, amire 

rendszerünk automatikusan elküldi önnek jelszavát. Ha adatai időközben változtak, bármikor 

módosíthatja őket a Beállítások fülre kattintva. 

A Kijelentkezés gombra akkor van szükség, ha olyan helyről internetezik, ahol mások is 

használhatják ugyanazt a számítógépet. A kijelentkezéssel megakadályozza, hogy valaki az Ön 

nevében rendeljen nálunk. 

Kosár 

A Kosár gombra kattintva megtekintheti eddigi megrendeléseit. 

Megrendelés 

A kiválasztott termékek megrendelését a Kosár funkciónál teheti meg. A Rendelés elküldése 

gombra kattintva ellenőrizheti a kosarában lévő termékeket, módosíthatja a számlázási és szállítási 

adatokat. Lehetősége van arra, hogy külön szállítási és számlázási címet adjon meg. Ezután a 

Megrendelés elküldése gombra kattintva véglegesítheti a rendelését. A rendelés beérkezéséről 

automatikus értesítést küldünk Önnek e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg az Ön 

megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig 

teljesítjük. 

Fizetés 

A megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget kifizetheti 

megrendeléskor bankkártyával, előre utalással, vagy a csomag átvételekor a futárnak 

(készpénz). Lásd még: Fizetési feltételek, vételár 



7. Biztonságos fizetési tájékoztató 

A részletes tájékoztatót itt olvashatja: 

  

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze 

ügyfélszolgálatunknak! 

8. Szavatossági tájékoztatót az 1. számú mellékletben találja. 

e3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 

Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve 

mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti 

Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 

számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés 

teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 

érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a 

Concordia Duo vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már 

Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

9. Békéltető Testület: 

Ön jogvita esetén jogosult a lakcíme szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, melynek címe:  

 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma:  

(76) 501-525, (76) 501-500 E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

********************************************** 

 Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe:  

7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 

********************************************** 



• Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 

324976, 446-354, 451-775 E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 

********************************************** 

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

*********************************************** 

• Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488- 

2131 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

*********************************************** 

• Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62)  

554-250/118 mellék E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

************************************************ 

• Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma:  

(22) 510-310 E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

************************************************ 

• Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.  

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

************************************************ 

• Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52)  

500-749 E-mail cím: info@hbkik.hu; 

************************************************ 

• Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger,  

Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

************************************************ 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  

Telefonszáma: (56) 510-610 E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 

************************************************ 

• Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.  

Telefonszáma: (34) 513-010 E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

************************************************* 

• Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32)  

520-860 E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

************************************************* 

• Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma:  

(1)-269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

************************************************* 

• Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501- 

000 E-mail cím: skik@skik.hu; 

************************************************* 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.  

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

************************************************* 

• Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74)  

411-661 E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 

************************************************* 

• Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 

312356 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

************************************************* 



• Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88)  

429-008 E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu 

************************************************* 

• Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 

550-513 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 


