
Szerződéskötést megelőző tájékoztatás 

Az áruházban a kiválasztott termék szállítására a webshopot üzemeltető Morelló 2006 Kft.-vel 

szerződik.   

A Morelló 2006 Kft. hivatalos Zumbawear® disztribútor, az áruházban található termékeket a Zumba 

Fitness Europe B.V. európai központi raktárából szerzi be.  Sänger Viktória a Zumba Instruktor 

Network ZIN (Zumba oktatói hálózat) licensszel rendelkező tagja.   

A vállalkozás üzleti tevékenységének helye, egyben a panaszkezelés helyszíne:    

Cégnév: Morelló 2006 Kft.  
Székhely/telephely: 1204 – Budapest, Székelyhíd u. 24/B.  
Képviselő: Nagy László  
Kapcsolattartó személy: Sänger Viktória  
Adószám: 13766298-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-872113  
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Telefon: +3620/585-5818, +361/283-0966 (normál díjas telefonszámok)  
Rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@morello2006.hu 
 
A szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a rendelés 

folyamán a kosár gombra kattintva tájékozódhat. A szállítási költségekről a „Rendelés menete”, a 

„Szállítási feltételek”, és az „ÁSZF” menüpontokban előzetesen tájékozódhat, illetve az a rendelés 

elküldése előtt jelölőnégyzetek segítségével meg kell jelölnie választását. 

A rendelés során további költségek nem merülhetnek fel.   

Telefonszámaink normál díjas magyarországi telefonok, emelt díjas szolgáltatást nem alkalmazunk. A 

pontos díjakról tájékozódjon szolgáltatójánál!   

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. Ha az Ön által 

megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben a lehető legrövidebb 

időn belül értesítjük és megadjuk, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni. Fizetési 

módként előreutalást vagy utánvétet választhat, illetve személyes átvétel esetén kézpénzzel is 

fizethet (bankkártyás fizetés irodánkban nem megoldott).   

A csomagszállítást a Trans-O-Flex Hungary Kft. futárszolgálattal végeztetjük.   

Általános teljesítési határidő csomagküldés esetén a 12:00 óráig beérkezett rendeléseknél 1 

munkanap, a délután érkezett rendeléseknél 2 munkanap.    

Személyes átvétel esetén az 1.13. pont alapján a rendelést összeállítjuk, és visszaigazoló e-

mailünkben tájékoztatjuk, a lehetséges átvételi időpontokról. Általános teljesítési határidő a 

megrendelés napjától függően 1 – 3 munkanap.       

 

 

 



A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát   

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett 

kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére 

szabtak; (például megrendelésre hímzett termékek)   

b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;   

c) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; (Zumba CD, 

DVD)    

A Morelló 2006 Kft. Általános Szerződési Feltételei Magatartási kódexre nem utal.   

A termékrendelésre vonatkozóan minden esetben egyedi adásvételi szerződés jön létre, mely a 

teljesítést követően – amennyiben a felhasználó nem élt a rendelkezésre álló határidőn belül az 

elállás jogával – megszűntnek minősül. A szerződés megszűnése nem mentesíti a szolgáltatót a 

szavatossági kötelezettségek alól.   

A fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartama 1 nap lehet (1 csomag átvétele 1 napos 

utánvétes szállítással).   

A szolgáltató vitás ügyeit békés úton próbálja rendezni.  Amennyiben az érdekellentét békés úton 

nem rendezhető, a szolgáltató saját döntése alapján – a felhasználó beleegyezésével – a bírósági 

eljárást megelőzve a fővárosban működő békéltető testületi eljárás igénybe vételének lehetőségével 

él.   

A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési 

cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 

(1) 488 21 31   

A felhasználó és a szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) 

naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 

illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.    

Ha a vállalkozás nem tett eleget a rendeletben meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az 

elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségviselésére vonatkozó tájékoztatási 

követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.   

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a 

szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.   

A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli. 


