
A jelen ÁSZF tartalmazza az auraluxmobiltarto.hu (továbbiakban Webáruház) használatának 
feltételeit az alábbiak szerint: 

 

A Webáruház címe: 

auraluxmobiltarto.hu 

 

A Webáruház üzemeltetőjének adatai: 

Cégnév: BÚTORSULI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető, kapcsolattartó: Balogh Beáta Andrea 

Telefonszám: + 36 30 538 3019 

e-mail: auraluxmobiltarto@gmail.com 

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 32. 

Cégjegyzékszám: 01-09-982995 

Adószám: 23891078-2-42 

Bankszámlaszám: 10702198-67253834-51100005 

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank 

Tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft. 

Tárhelyszolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304. 

Tárhelyszolgáltató e-mail: info@shoprenter.hu 

Tárhelyszolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu 

 

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása 

 

Ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe akarja venni, a Felhasználó mind a regisztráció, mind a 

vásárlás során köteles elfogadni az Általános Szerződési Feltételeket. 

 

Az adásvételi szerződés létrejötte 

 

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a 

http://auraluxmobiltarto.hu/


fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a 

Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés nyelve magyar, a szerződésre 

Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 

Az így létrejött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, nem kerül iktatásra, később nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, amely a szerződés tárgyát képező 

rendelés teljesítésével megszűnik. 

A megrendelés elküldését követően a Webáruház automatikus visszaigazoló emailt küld a 

Felhasználó által megadott e-mail címre. Ez az automatikus email kizárólag tájékoztató célt szolgál, 

arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy rendelése beérkezett az auraluxmobiltarto.hu webáruházba. Ez 

a visszaigazoló email nem minősül a Felhasználó által tett szerződési ajánlat elfogadásának, és nem 

keletkeztet szerződést a Vevő és az Eladó között. 

A Felhasználó rendelését a Webáruház további, külön megerősítő email Felhasználó részére történő 

megküldésével fogadja el. Ebben a megerősítő e-mailben a Webáruház tájékoztatja a Felhasználót a 

megrendelés feldolgozásának megkezdéséről, a megrendelt termék(ek)ről, a fizetendő összegről, a 

szállítás módjáról és költségéről, valamint a szállítás várható időpontjáról. Ekkor jön létre a 

Webáruház és a Felhasználó közötti érvényes megállapodás. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendeléssel a Felhasználó és 

az Eladó között a megrendelt termékre adás-vételi szerződés jött létre, mely fizetési kötelezettséggel 

jár. 

 

Rendelési információk 

 

A Webáruházban fából készült AURALUX asztali mobiltartókat lehet megrendelni. 

A termékek lényeges tulajdonságai a termékbemutató oldalakon megtekinthetők. 

A termékek adatlapján megjelenített fotókon a színárnyalatok kis mértékben eltérhetnek a 

valóságostól. Termékeink valódi fából készülnek, ezért a fa természetes rajzolata minden egyes 

termék esetében egyedi mintázatot mutat. 

A termékoldalon megadott árak egy darab termékre vonatkoznak, és tartalmazzák az ÁFA-t, de nem 

tartalmazzák a szállítási költségeket. 

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges 

darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. 



Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti 

az adott tételt. A Felhasználó a Tovább a pénztárhoz gombra klikkelve folytathatja a vásárlási 

folyamatot: lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A 

Vásárlás folytatása gombra kattintva pedig visszatérhet a termékek közötti böngészéshez. 

 

Regisztráció 

 

A vásárláshoz nem kötelező a regisztráció. A vásárlás befejezésekor, fizetés előtt a Felhasználó két 

opció közül választhat: regisztráció vagy vásárlás regisztráció nélkül. 

Ha a későbbiekben még szeretne az áruházból vásárolni, akkor célszerűbb a regisztrációt választani, 

így a következő alkalommal nem kell újra kitöltenie a vásárláshoz szükséges adatokat. 

 

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén a Felhasználónak az alábbi adatokat kell 

megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. 

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról 

a Felhasználót e-mailben értesítjük. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a 

Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban 

tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a 

Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett 

jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó 

korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának 

megadásával folytatható. 

 

A Webáruház a megrendelésről – a rendszer automatikus visszaigazolásán túl - minden esetben 

visszaigazolást küld a Felhasználó részére. A Webáruház ezt a rendelést elfogadó emailt a 

Felhasználó által megadott e-mail címre küldi el. Ha ezt az elfogadó email-t a Felhasználó a 

megrendeléstől számított 2 munkanapon belül nem kapja meg, kérjük, lépjen kapcsolatba a 

Webáruházzal. 

 

A Felhasználó a megrendelés elküldésével elektronikus úton történő szerződéskötésre tesz ajánlatot, 

amelyre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései érvényesek. A Felhasználó ajánlati 

kötöttsége megszűnik, amennyiben a Webáruház 2 munkanapon belül nem igazolja vissza a 

megrendelés elfogadását. 

 



Az elfogadó email tartalmazza a megrendelés várható teljesítési határidejét. 

A teljesítési határidő 3-10 munkanap is lehet, attól függően, hogy a megrendelt termék van-e raktáron. 

A csomag feladásáról a Webáruház külön e-mailben értesíti a Felhasználót. 

 

Számla 

 

A Webáruház minden esetben papíralapú ÁFA-s számlát állít ki, melyet a csomaggal együtt küld el a 

Felhasználó részére. 

 

Fizetés 

 

1. Előre utalás 

A Felhasználó a vételárat és a szállítási költséget a megrendelés visszaigazolását követően a 

következő számlára utalhatja át: 

BÚTORSULI KFT. 

CIB Bank 

10702198-67253834-51100005 

 

2. Utánvét 

Az MPL munkatársának a csomag átvételekor, készpénzben történik. 

Postapontra történő szállítás esetében a csomag átvételekor a postán, készpénzben vagy 

bankkártyával. 

 

Szállítás, fizetés, átvételi lehetőségek 

1. Házhoz szállítás MPL futárszolgálattal 

Kiszállítás ideje: munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között. 



A Felhasználó megadhatja a munkahelyének címét is, ha hétköznap szállítási időben nem tartózkodik 

a regisztráció során megadott címen. 

A csomagot a státuszértesítő e-mailben kapott kóddal a posta honlapján nyomon lehet követni: 

http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes 

Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor a következő munkanapon újból 

megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a legközelebbi postán letétbe helyezi a csomagot, ahol a 

Felhasználó 10 napig átveheti. Erről a címzett értesítést kap. 

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. 

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól 

jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum 

aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt 

követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása 

után a Webáruháznak utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét 

megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Webáruház díjmentesen biztosítja. 

Az átvételt követően észlelt sérülésért a Webáruház felelősséget nem vállal! 

Szállítási költség utánvéttel (a futárnak kell fizetni készpénzben a csomag átvételekor): 

A megadott címre történő kiszállítás költsége Magyarország területén 1.100 Ft / csomag, mely 27% 

általános forgalmi adót tartalmaz. 

20.000 Ft (bruttó) érték feletti megrendelés esetén a szállítás INGYENES! 

Szállítási költség előre utalással: 

A megadott címre történő kiszállítás költsége Magyarország területén 690 Ft / csomag, mely 27% 

általános forgalmi adót tartalmaz. 

20.000 Ft (bruttó) érték feletti megrendelés esetén a szállítás INGYENES! 

MPL szállítási határidő: 1-2 munkanap 

A Webáruház - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem 

nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani 

(kiszállítani) a terméket. A Webáruház késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha 

a Webáruház a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A 

Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Webáruház a 

szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint meghatározott 

teljesítési időben kellett volna teljesíteni. 

 

2. MPL futárszolgálat Posta Pontra 

http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes


 

A csomagot az MPL futár a kiválasztott postának leadja, és erről a címzettnek SMS-értesítés küld. 

A postán 10 napig lehet átvenni a csomagot, utána visszaszállításra kerül. 

A csomagot készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni! 

A csomagot a státusz értesítő e-mailben kapott kóddal a posta honlapján nyomon lehet követni: 

http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes 

 

MPL szállítási határidő: 1-2 munkanap 

Szállítási költség utánvéttel: 

A kiválasztott postára történő kiszállítás költsége 1100 Ft / csomag, mely 27% általános forgalmi adót 

tartalmaz. 

20.000 Ft (bruttó) érték feletti megrendelés esetén a szállítás INGYENES! 

Szállítási költség előre utalással: 

A kiválasztott postára történő kiszállítás költsége 690 Ft / csomag, mely 27% általános forgalmi adót 

tartalmaz. 

20.000 Ft (bruttó) érték feletti megrendelés esetén a szállítás INGYENES! 

 

Elállási jog 

 

A 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) a távollevők között kötött szerződésekre 

vonatkozó  szabályozása értelmében a vásárlástól számított 14 munkanapon belül a Felhasználó 

indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket a Webáruháznak. Az 

elállás akkor érvényes, ha az arra irányuló kérést a Felhasználó a kézhez vételtől számított 14. napig 

küldi el. 

Az elállási jog a termék kézhezvételének napjától lép érvénybe. 

A 45/2014. sz. Kormányrendelet teljes hatályos szövege a távollevők között kötött szerződésekre 

vonakozó szabályokról itt érhető el. 

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli 

a Felhasználót, mi azonban követelhetjük a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár 

megtérítését. 



 

A Webáruház a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de 

legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Felhasználónak, a Felhasználó által 

megadott bankszámlaszámra. 

 

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, kérjük, jelezze a Webáruház 

elérhetőségeinek valamelyikén írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben), vagy telefonon. Postai úton 

írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő 

jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. 

 

Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell elküldeni a Webáruház részére) 

Címzett: Balogh Beáta Andrea ügyvezető, e-mail: auraluxmobiltarto@gmail.com 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az 

alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

(a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése) 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (a megfelelő jelölendő) 

A Felhasználó(k) neve: 

A Felhasználó(k) címe: 

A Felhasználó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság 

 

A Felhasználót a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében kellékszavatosság és 

termékszavatosság illeti meg. 

 

Kellékszavatosság 



 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

A Felhasználó a Webáruház  (auraluxmobiltarto.hu) hibás teljesítése esetén a Webáruházzal 

szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? 

A Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem 

kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás 

költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a 

szerződéstől is elállhat. 

A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Felhasználó a szerződés 

teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 

érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

A Felhasználó a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van a Felhasználó 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 az 

auraluxmobiltarto.hu vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már 

a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 

is megvolt. 

 

Termékszavatosság 

 



Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

A Felhasználó a Webáruház (instylehometextil.hu webáruház) hibás teljesítése esetén a 

vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai 

szerint. 

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a 

Felhasználónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani 

tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, 

egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Felhasználó termékszavatossági igényének 



eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

Szavatossági igény bejelentésének módja 

 

A Felhasználó szavatossági igényét bejelentheti a Webáruháznak küldött levélben, vagy elektronikus 

levélben. 

A levélnek tartalmaznia kell: 

- a Felhasználó nevét, címét, 

- a termék megnevezését, vételárát, 

- a vásárlás időpontját, 

- a hiba bejelentésének időpontját, 

- a hiba leírását, 

- a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

Reklamáció 

 

A vásárolt termékekkel kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén szállítónk a 

kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, ha a reklamáció már az átadásnál megtörtént. Jogos 

reklamáció esetén – nem azt kaptad, amit rendeltél, nem annyit, sérült a csomagolás, stb. - a 

Webáruház felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egy új szállítási időpont egyeztetése céljából. Az 

új szállítás költsége ebben az esetben a Webáruházat terheli. 

Ha bármiféle kérdésed, kérésed, észrevételed, vagy problémád lenne cégünk működésével, az 

általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezd azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal 

hétfőtől péntekig, de. 10.00-18.00 óra között a 06 (30) 538 3019 telefonszámon, vagy a hét minden 

napján, a nap bármely időpontjában az auraluxmobiltarto@gmail.com e-mail címen. 

 

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panaszod kezelésével 

nem értesz egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet 

veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk Neked. Ha a panaszod azonnali kivizsgálása 

nem lehetséges, szintén jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk neked. 

 

Az írásbeli panaszt a Webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító 

álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző 

hatóságoknak kérésükre bemutatja. 



Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

E-mail: nfh@nfh.hu 

 

Panasza esetén lehetősége van a békéltető testülethez fordulni. 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt 

találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 

 

 

Vegyes Rendelkezések 

 

 

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné 

válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

 

Amennyiben a Webáruház a felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a 

joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 

lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a 

Webáruház egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi 

feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon 

az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

A Webáruház és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a 

Webáruház a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári 

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

hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

Jó vásárlást! 
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