
INTERNETES ÉS TELEFONOS RENDELÉS FELTÉTELEI 
 
Ön bármilyen, kizárólag nem vényköteles gyógyszert, gyógyszernek nem minősülő egyéb, a Cédrus 
Patika által forgalmazott terméket (gyógyhatású készítmények, étrendkiegészítők, kozmetikumok, 
tea/teakeverékek) megrendelhet interneten, így sorban állás nélkül, akár nyitva tartási időn kívül akkor 
vásárolhat, amikor Önnek a legkényelmesebb. 
 
A RENDELÉS MENETE: 
 
1.  Megrendelését leadhatja e-mailben a cedrus@cedruspatika.hu e-mail címen bármikor vagy 

nyitva tartási időben telefonon, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. E-mailben 
történő megrendelés esetén a megrendelést követően 48 órán belül nem automatizált levélben 
visszaigazoljuk a rendelését. Az e-mailben vagy telefonon történő megrendelés esetén kollégánk 
e-mailben avagy az Ön telefonhívása alkalmával közli a csomag átvételének legkorábbi 
időpontját.  

 
2.  Rövid időn belül összeállítjuk csomagját és e-mailben vagy telefonon értesítjük a legkorábbi 

átvétel időpontjáról. Csomagját 3 (három) napig rendelkezésre tartjuk. 
 
3.  Ön befárad hozzánk a Cédrus Patikába és munkatársunk az összeállított csomagját átadja 

Önnek. Az átvétel során lehetősége van a törzsvásárlói kártyáját is használni. Tájékoztatjuk, 
hogy a Cédrus Patikától történő megrendelés esetén nincs mód házhozszállításra, tehát Önnek 
minden esetben be kell fáradnia Cédrus Patikába! 

 
4.  Felhívjuk figyelmét, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a honlapunkon szereplő 

termékadatok (ideértve tájékoztató, ár) naprakészek legyenek, azonban a legnagyobb gondosság 
mellett is előfordulhatnak elírások, vagy a frissítések elmaradása. Éppen ezért a csomagja 
átvételekor még fizetés előtt, kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az összekészített 
termékeket, illetve annak összértékét!  

 
A megrendelés, valamint annak a visszaigazolása nem hoz létre a felek között szerződéses 
viszonyt, az adásvételi szerződés, vagyis maga a vásárlás akkor realizálódik, amikor Ön a 
Cédrus Patikában megjelenik, és kollégáink a csomagot átvételre felajánlják Önnek. Önt 
átvételi kötelezettség nem terheli, vagyis amennyiben a csomag tartalma nem megfelelő, vagy 
azon módosítani szeretne, vagy akár egyéb okból Ön nem kívánja a csomagot vagy annak egy 
részét átvenni, bátran jelezze kollégánknak. Amennyiben visszautasítja a csomag vagy annak 
egy része átvételét, Önt fizetési kötelezettség nem terheli. 

 
EGYÉB INFORMÁCIÓ 
 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen feltételek szerinti megrendelés nem tartozik az elektronikus 
kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá, valamint nem minősül távollevők között 
létrejött jogügyletnek. 
 
Nem tartozik továbbá a jelen feltételek szerinti megrendelés a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény 3. § 21. pont alatti interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatásának, így 
rá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESZCSM rendelet 21/A. § (1)-(2) bekezdése sem vonatkozik. 
	


