
Rendelés menete 

A megrendelések leadása a regisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció 
nélkül is, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.colorescience.hu honlapon 
található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, 
postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Szolgáltató nem 
fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén 
elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére. 
A megrendelés során Megrendelő kiválaszthatja a kívánt terméke(ket)t, a 
webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, 
tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról. A termék kiválasztását követően azt a 
„Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosárba” gombra 
kattintva a Megrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, 
azok mennyiségét. A Megrendelő a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva 
visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a 
„Bevásárlókosár szerkesztése” gombra kattintva megváltoztatja a kiválasztott 
termékek darabszámát, illetve törölheti azokat. A termékek mellett található „x” 
gombra kattintva minden terméket egyesével törölhet a kosárból. A „Megrendelés” 
gombra való kattintást követően a Megrendelő – ha ezt korábban nem tette meg – 
bejelentkezhet a Vásárlói profiljába, regisztrálhat vagy vásárolhat regisztráció nélkül 
is. Ezt követően a webáruház felületén a Megrendelő meghatározhatja a szállításhoz 
szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok 
közül, kuponkódot vagy promóciós kódot adhat meg, és végül ellenőrizheti a 
megrendelés adatait és véglegesítheti megrendelését. A megrendelés véglegesítése 
során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok 
ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő 
valamennyi (pl.: csomagolási, postázási, szállítási díjakról) költségről, a szerződés 
időtartamáról, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a Megrendelő 
fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A 
megrendelés véglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a 
Megrendelő részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A Megrendelő a 
megrendelés véglegesítésével a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten 
elismeri és tudomásul veszi. 
A megrendelésre vonatkozó adatok – így különösen a termékek köre és mennyisége, 
azok ellenértéke és a fizetési, szállítási mód – ellenőrzését és véglegesítését 
követően a Megrendelő a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva megrendeli 
a kiválasztott terméke(ke)t. 
A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a 
Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett 
nyilatkozata (így a „Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von 
maga után. 
A termékek rendelkezésre állása 
A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal automatikus értesítést küld a 
megrendelés fogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak 
teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül 
elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módon 
visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértéke összegére 
Szolgáltató árgaranciát vállal. 



A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a 
Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A 
Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a 
visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét 
pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára 
nem hozzáférhető. 
Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 
órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az 
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 
A Szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket 
annak érdekében, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és 
kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. 
Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll 
rendelkezésre, illetőleg a „elérhető”-ként feltüntetett termék beszerzése nem 
biztosított a webáruházban feltüntetett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja 
magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a 
Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre. A Szolgáltató a 
Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett 
ellenértéket visszatéríti Megrendelő részére, a tájékoztatást követő legkésőbb 
harminc (30) napon belül. 
A Szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, 
azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés 
minimális mennyiségét meghatározni.  
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, a webáruházban elérhető 
termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson. A Szolgáltató által 
biztosított, a webáruházban elérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más 
kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így 
különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel 
feltételeiről és korlátairól – a webáruház útján valamennyi felhasználó számára 
tájékoztatást nyújt. A Megrendelőnek az akció időtartama alatt az érintett termékek 
vagy szolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és a Szolgáltatás 
teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.  
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