Súgó

Regisztráció

Webáruházunkon csak regisztrált vásárlók tudnak vásárolni. Ehhez a Regisztrációs oldalon
meg kell adni a kért adatokat, meg kell adnia nevét, e-mail címét és egy tetszőleges jelszót
majd meg kell adni a számlázási adatokat.Jelszavát, e-mailcímét, szállítási címét, a
Fiók karbantartása
oldalon bármikor módosíthatja. Adatait bizalmasan kezeljük.

A regisztráció megerősítéséhez hamarosan e-mailt küldünk Önnek a regisztrációs adatlapon
megadott e-mail címre. A levélben található linkre kattintva tudja megerősíteni regisztrációját.

Jelszó/felhasználónév emlékeztető
Amennyiben elfelejtette jelszavát, vagy valamilyen oknál fogva nem tud belépni oldalunkra,
kérem jelezze az alábbi email címre:

booktime.ro[kukac]gmail.com vagy az info[kukac]booktime.ro email címre.

Adatok módosítása
Ha adatait megszeretné változtatni, azt bármikor megteheti bejelentkezés után a Fiók
karbantartása oldalon.

Készlet
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Az weboldalunkon levő könyvek egy valós raktárkészlet alapján frissül 1-2 naponta.
Előfordulhat, hogy a keresett könyv egyik nap látható másik nap nem majd ismét, ez a
folyamatos raktárkészlet frissítés miatt történik. Amennyiben a rendelését nem tudjuk teljesíteni
valamilyen okból kifolyólag, abban az esetben értesíteni fogjuk. A vevő jóváhagyása nélkül
nem postázunk ki hiányos rendelést.

Amennyiben a keresett könyvet nem találja weboldalunkon nyugodtan érdeklődhet emailben és
mi beszerezzük Önnek.

Vásárlás
Webáruházunkban csak regisztrált felhasználók tudnak vásárolni. Ahhoz, hogy a megvásárolni
kívánt terméket megrendelhesse vagy előrendelhesse, a kosárba kell tennie a "Kosárba"
feliratú gombra való kattintással a kiválasztott termék az Ön kosarába kerül. Ez nem kötelezi
Önt vásárlásra, a kosarában lévő terméket a „Törlés” gombra kattintva bármikor kiveheti
kosarából. A kiválasztott termékek mindaddig a kosarában maradnak, amíg megvásárolja vagy
törli őket.

Amennyiben egy adott könyv elfogyott, vagy nem tudjuk beszerezni, abban az esetben egy
értesítő emailt küldünk Önnek.

Elállás joga
A megrendelt könyvek kézhez vételétől számított 14 napon belül a vevőnek joga van elállni
vásárlási szándékától. Ebben az esetben a BookTime webáruház köteles a könyvért kifizetett
vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a könyv visszaszolgáltatását
követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a
könyv visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.
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