Vásárlói tájékoztató
Tisztelt Vásárlók!
Az ezen webáruházban található termékek a Tűzijátékmánia (Relax Garden Kft.) tűzijáték
kínálatának részét képezik. A termékek a készlet erejéig elérhetőek! A kiválasztott termékek
megvásárolhatók a webáruházon keresztül, továbbá szilveszterkor a budapesti árusító helyszínen
(1191 Bp., Üllői út 201, SHOPMARK Bevásárlóközpont parkolójában).
Helyszíni árusítás: december 28-ától: Budapest, Üllői út 201, 1191 SHOPMARK Bevásárlóközpont
parkolójában.
Nyitva tartás (helyszínen):

2021. dec. 28-30.:

9:00 – 20:00

2021. dec. 31.:

9:00 – 18:00

Amennyiben az Ön címére nem szállítunk, a honlapon nem fog tudni rendelést leadni. A
megadottaktól eltérő kiszállítási cím esetén kérjük, egyeztessen pirotechnikus kollégánkkal, Hertner
Andrással a +3630/3939765-ös telefonszámon! Ebben az esetben a rendelését a következő e-mail
címre tudja leadni: tuzijatekmania2020@gmail.com
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a weblapon szereplő termékek pirotechnikai besorolását
megtalálják a termékek leírásában. Az F1 és F2 kóddal jelölt termékek egész évben birtokolhatók,
és szabadon felhasználhatók magánterületen. Az F3-mal jelölt termékek (173/2011-es Kormány
Rendelet szerint) csak december 31-én 18 óra és január 1-e hajnali 6 óra között használhatók fel,
és birtoklásuk is csak a tárgyév december 28-ától a tárgyévet követő év január 5-éig engedélyezett.
Az F1-es pirotechnikai kategóriába sorolható termékek 14 éves kortól használhatók fel, az F2-es
kategóriába tartozók pedig 16 éves kor fölött (173/2011. Kormány Rendelet). Az F3-as pirotechnikai
kategóriába sorolható termékeket csak nagykorú személyek, tehát 18. életévüket betöltött
személyek használhatják fel (173/2011. Kormány Rendelet).
A termékek felhasználása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csomagoláson szereplő tájékoztatót!
Amennyiben a kiszállított vagy átvett termék hibás, annak térítésmentes visszavételéről
egyeztessen pirotechnikus kollégánkkal, Hertner Andrással a +3630/3939765-ös telefonszámon!
A termékek nem rendeltetésszerű használatából következő esetleges sérülésekért nem vállalunk
felelősséget!
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Balesetvédelmi tudnivalók:
A tűzijátékokat csak kültéren használjuk (kivéve a csillagszórót)!
Begyújtás után távolodjunk el a terméktől, és azt ne közelítsük meg akkor sem, ha az látszólag nem
indult be! Soha ne hajoljunk fölé!
A tűzijátékokat tilos emberre vagy állatra irányítani!
Tűzijátékot kézből indítani tilos!
A tűzijátékokat szétszerelni tilos!
Rakéták felhasználása előtt győződjünk meg róla, hogy ép a stabilizálóléc, törött pálcával tilos
indítani a rakétát!

•
•

A rakétákat stabil kilövőállásról lőjük ki! Ha pezsgősüveget használunk erre a célra, azt állítsuk sík
talajra, és töltsünk az aljába nehezéket (homokot, vizet)!
A tűzijátéktelepeket is sík talajra állítsuk és támasszuk ki őket téglával vagy térkővel, nehogy
működés közben feldőljenek!

