
Általános Szerződési és Felhasználási feltételek 

A www.militari.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és 
elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, 
adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért! 

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja! 

A honlapunkon található képek tájékoztató jellegűek, ettől a valós termék eltérhet, de 
jellegében hasonlatos. 

Egyedi gyártású termékek esetében a hatályos jogszabályokban megfelelően nem áll 
módunkban elállni a rendeléstől a legyártást követően (lásd dögcédula dombornyomás). A 
dombornyomás következtében, tekintve, hogy a felületet fizikai nyomásnak tesszük ki, a 
dögcédula felülete karcolódik/karcolódhat, ez természetesen a jellegét és 
mondanivalóját/lényegét nem befolyásolja mivel nem ékszerről van szó. Az aranyszínű illetve 
fekete cédulák nem anyagukban színezettek, hanem felületük bevont, így sajnos az eljárás 
következtében a bevonat lepattogzik/lepattogzhat, ami ad egy patinát a lemeznek, de a termék 
lényegét és hasznosságát tekintve nem befolyásolja azt. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A webáruház katonai ruházatot, katonai kiegészítőket, túra felszereléseket és kiegészítőket, 
íjakat, íjászathoz kiegészítőket, airsoft fegyvereket és kiegészítőket, gáz- és riasztó 
fegyvereket, légfegyvereket, gumilövedékes fegyvereket és ezekhez lőszereket valamint 
engedélyhez kötött fegyvereket és lőszereket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek 
csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A megjelenített termékek online vagy 
boltjainkban személyesen rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét nem 
tartalmazzák. Átvehetők házhozszállítással (utánvéttel) vagy személyesen. 

Fegyver és lőszer (töltény) vásárlása kizárólag személyesen lehetséges! Az engedélyhez 
kötött fegyverek és lőszerek megvásárlásához a megfelelő fegyvertartási engedély 
felmutatása szükséges. 

Az általunk árusított összes fegyver a műszaki megfelelőséget igazoló MKH-kártyával 
(tanúsítvány) rendelkezik. Ez az árban benne foglaltatik.  

A feltüntetett áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák, de a házhoz szállítás költségét 
(postai díj) nem. A szállítási díjakról a "Szállítási feltételek" menüpontban 
tájékozódhat. 

A webáruházban található árak kizárólag az ott leadott rendelésekre érvényesek. 
Üzleteink külön árakkal és akciókkal dolgoznak. Az üzleteinkben való személyes 
vásárlás esetén, a webáruházban szereplő árak csak írásos megrendelés esetén 
érvényesek. 

Garancia 

Termékeinkre garanciát a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően vállalunk. 
Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen 



vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is 
tájékoztatást nyújtunk. 

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük 
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 
 
Adatkezelés 

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan 
kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak 
szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például 
a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. 

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok 
formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal 
URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A 
rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). 
A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején 
élnek. 

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni 
szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. 

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt 
módon és ideig tárolásra kerül. 

Adatainak törlését, módosítását a rendszerből, bármikor írásban kérheti a honlapon megadott 
e-mailben, vagy postai levélben. 
 
Regisztráció 

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy 
amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, 
több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon 
követheti. 

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. 

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. 

A megrendelés folyamata 

1. A rendelés megkezdéséhez be kell jelentkezni a korábban megadott e-mail cím és jelszó 
megadásával, vagy ha még nem történt meg regisztrálni kell. 

2. A termék adatlapján a megrendelni kívánt mennyiség megadása után rákattint a „Kosárba” 
gombra, ekkor a termék belekerül az ön „Kosarába”. 

3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében. 



4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár tartalma” 
feliratra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti, 
mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség 
megadásával, majd a „Rendelés módosítása” gomb megnyomásával. 

5. A kosárban kiválaszthatja az átvétel módját, házhozszállítással/az üzletben. Ha „az 
üzletben” átvételi módot választja, későbbiekben e-mailben pontosításra kerül, hogy melyik 
üzletünkben kívánja átvenni a terméket/termékeket. 

6. A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés 
folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az 
adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell 
kattintania. 

7. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Rendelés befejezése” gombra kattintson, 
mellyel rendelését elküldi nekünk. 

8. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja. 

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a postásnak kell kifizetni. 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09-tól 18-óráig történik. 

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés 
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül 
feldolgozásra. 

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek és érdeklődhet 
megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén. 

A postára adáskor kap egy „Postai értesítő” levelet, amelyben tájékoztatjuk a postára adás 
dátumáról és a pontos utánvét összegéről, amely már tartalmazza a szállítási költséget. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra 
küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban 
ismételten elindítani! 
 
Szállítási díjak 

Szállítás díjak belföldre: 

Házhozszállítás utánvétel a Magyar Postai díjszabásnak megfelelően postai úton történik. 

 

 

 

 



Szállítási díjak (bruttó): 

 
  1 Kg-ig 2 Kg-ig 3 Kg-ig 4 Kg-ig 5 Kg-ig 

1-20.000 Ft-ig 1301 Ft 1388 Ft 1476 Ft 1564 Ft 1622 Ft 
20.001-50.000 
Ft-ig 1344 Ft 1431 Ft 1519 Ft 1607 Ft 1665 Ft 

50.001-100.000 
Ft-ig 1461 Ft 1548 Ft 1636 Ft 1724 Ft 1782 Ft 

A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a 
postás előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén 
kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli 
reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 

Fegyver és lőszer (töltény) vásárlása kizárólag személyesen lehetséges! Az engedélyhez 
kötött fegyverek és lőszerek megvásárlásához a megfelelő fegyvertartási engedély felmutatása 
szükséges. 

Elállás joga 

A megrendelt termék kézhez vételétől számított nyolc munkanapon belül a vevőnek joga van 
elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Mercenary Kft. köteles a termékért kifizetett 
vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék 
visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem 
vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. 

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd: 

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

Elállási jog gyakorlásának menete 

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, 
hivatkozva a termékre. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon 
belül teheti meg. Néhány termék kivételt képez! 
 
A tizennégy napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a következő árucikkekre: 
 
 konkrét időpontra szóló repülő- és vonatjegyek, koncertjegyek, szobafoglalások, 
 rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok (például a tejesember által hozott tej), 
 egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően 

előállított termékek (pl. egyedi Dögcédula dombornyomatás!!!), 
 lezárt adathordozók (például DVD-k), amelyeket átvételkor Ön felbontott. 



Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 
munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen 
bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai 
költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel 
visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is 
vevőt terheli! 

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék 
visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra 
visszautaljuk. 

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide: 
ÁSZF, Adatvédelem, Vásárlási feltételek, Szállítási feltételek, Elállás és lemondás 
 


