
Céginformációk, vásárlási feltételek 

Üzemeltető: Malatech Water Kft. 
Székhely: 1214 Budapest, Kohász u 26. 
Telephely: 1214 Budapest, Orion u. 14. 
Cégjegyzékszám: 01-09-867039 
Adószám: 13668145-2-43 
Honlap: http://www.malatechwater.com 

Központi email cím: info@malatechwater.com 

Központi ügyfélszolgálat: 08.00-tól 16.30-ig 
Malatech Water Kft. 1214 Budapest, Orion u. 14. 

Központi ügyfélszolgálati telefon: 08.00-tól 16.30-ig - (06-1) 278-0850 
Adatkezelési azonosító: elbírálás alatt 

 
Az oldal böngészése 

Az oldalt mindenki szabadon böngészheti. A böngészés során megismerheti termékeinket, valamint 
szabadon dönthet, hogy bármely termékünket megrendeli-e. A termékeket a bal oldali menüből 
lehet kiválasztani és a leírásokat böngészni. 
 
A termékekről több helyen a kiszerelést ábrázoló zacskó fényképe, több helyen a termék címkéje 
látható. 

Vásárlás 

A termékek böngészését követően minden termék alatt láthatóak a következő információk:  

• Kiszerelés 
• Mennyiség 
• Bruttó ár 
• Végösszeg 

A termékek megvásárlásához ki kell választani a mennyiséget. Bizonyos termékeknél többféle 
kiszerelési mennyiséget is ajánlunk. Ezek mellett látható, hogy az adott kiszerelésből mennyi 
darabot kíván megvásárolni a látogató. 
A mennyiség kiválasztásával automatikusan kalkulálódik az "Ár összesen" mező tartalma. 
A terméket csak akkor lehet kosárba rakni, amennyiben valamely kiszereléshez megadott 
mennyiséget a látogató. 
Ezt követően látható a KOSÁR tartalma, részletesen felsorolva benne a kosárba rakott termékekkel, 
mennyiségekkel. 
Itt lehet kiválasztani a szállítási módot, törölni a kosárban lévő termékeket, megváltoztatni a 
termékekből megvásárolni szánt mennyiséget, valamint akár tovább vásárolni. 
A szállítási mód kiválasztását követően kell megadni a kézbesítéshez szükséges adatokat. 
FIGYELEM! Az itt megadott adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel, egyéb 
célokra nem.  
 



Amennyiben nem ad meg email címet, telefonon igazoljuk vissza a megrendelést. Email cím 
megadása esetén rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megrendelés tényéről, valamint a 
részleteiről. 
Ezt követő oldalon (tovább gombra kattintással) egy rendelési összesítő látható. Itt még mindig 
meggondolhatja a vásárlást és vissza léphet a korábbi oldalakra, módosíthatja a megrendelési 
adatokat, valamint a kiválasztott termékeket és bármikor ismét erre az oldalra jut a rendelési 
folyamatban.  
A "Rendelés"-re kattintással rögzítésre kerül a rendelés, amelyről ügyfélszolgálatunk értesítést kap, 
valamint ezzel párhuzamosan ha megadott email címet, akkor a látogató is.  

Szállítási lehetőségek és feltételek 

A megvásárolt termékekhez kétféle módon juthat hozzá:  

• személyes átvétellel Budapesten a telephelyen - ebben az esetben nem terheli Önt 
semmilyen egyéb szállítási költség  

• postai utánvétellel  

Postai utánvétel 

• 8 000 Ft-ig 1 620 Ft 
• 8 000-20 000 Ft-ig 800 Ft 
• 20 000 felett ingyenes a szállítás!  

Elállás 

Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően a Vásárlói Szervízoldalról küldött 
üzenettel, e-mailben vagy az ügyfélszolgálati telefonszámon személyesen mondhatja le, a csomag 
postázása előtt minden következmény nélkül. 
Amennyiben a rendelést az Ön által kért módon nem tudjuk az Ön által elvárt idő alatt teljesíteni 
(pl. több hetet kellene várni), a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatja.  

Vállalások 

Amennyiben az áru hibás vagy a szállítás során sérült meg, felelősséget vállalunk, és a sérül termék 
helyett újat küldünk.  
Bizonyítottan minőségi problémás áruért szintén új termék küldését vállaljuk, ezekben az esetekben 
a termékkel kapcsolatban felmerült szállítási és csomagolási költséget átvállaljuk. 
A hibákat, sérülést az ügyfélszolgálati telefonszámon kell bejelenteni.  
Pénz visszafizetési garanciát, visszaszállítást nem vállalunk.  


