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Általános szerződési feltételek
Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre
vonatkoznak.
Egyrészről a www.nyomtato24.hu internetes áruházban vevői rendelést leadó mindennemű természetes és jogi személyre
(továbbiakban a Vevő) másrészről a www.nyomtato24.hu internetes áruház üzemeltetőjére az Parts Max Kft.-re (továbbiakban
Eladó).
Az internetes áruházban leadott minden rendelésre annak leadási időpontjában, érvényben lévő ÁSZF az irányadó. A rendelés
leadásával az itt olvasott feltételeket a Vevő feltétel nélkül elfogadja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a www.nyomtato24.hu honlapon
leadott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi és szállítási szerződés jön
létre.
A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a www.nyomtato24.hu internetes áruházban található mindazon árucikk, amire a vevő vásárlási megrendelést
rögzít. A Vevő az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó információs oldalakon találja meg. A megrendelés
leadásával a Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.
Tudnivalók a regisztrációról
Az oldalra történő regisztráció önkéntes és ingyenes, vásárlásra nem kötelez. A vásárlás során megadott adatait megőrizzük, és
harmadik félnek azt nem adjuk át (kivétel a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállító partnernek történő szállítási cím kiadása,
illetve hatósági felkérés alapján). Regisztrációját kérésére bármikor töröljük adatbázisunkból! A regisztráció feltétele a regisztrációs
adatlap pontos, teljes, és időszerű adatokkal való kitöltése, valamint a vásárlási feltételek megismerése és elfogadása. A
regisztrációhoz szükséges egy érvényes email cím, valamint egy választott jelszó megadása. A jelszó titokban tartása az Ön
felelőssége, a belépési információ biztonságos megőrzése elvárt.
Tilos hamis profilok létrehozása. Kérdéses esetekben az www.nyomtato24.hu kérheti a felhasználót személyes adatainak igazolására,
a névhasználat jogszerűségének igazolása céljából. Az www.nyomtato24.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor
figyelmeztetés nélkül a jogszerűtlen regisztrációkat törölje, vagy felfüggessze.
Adatbeviteli hibák javítása
Amennyiben regisztrációjánál hibásan adta meg adatait, úgy belépésével bármikor tudja módosítani azokat (név, lakcím, szállítási
cím, számlázási cím, telefonszám) a személyes menüpontjába lépve. Amennyiben rendelését adta le hibásan (pl. más terméket, vagy
az adott megrendelt termékből eltérő mennyiséget), úgy lépjen velünk kapcsolatba (e-mailben vagy telefonon), hogy a hibát
javíthassuk. A leadott megrendeléseket kizárólag a www.nyomtato24.hu munkatársai tudják módosítani, a vásárló e-mailben vagy
telefonon történt kérésére!
Rendelés
A www.nyomtato24.hu internetes áruház termékeire rendelést leadni a honlapon keresztül a nap 24 órájában, vagy telefonon a
kapcsolat menüpontban megadott telefonszámok bármelyikén nyitvatartási időben lehet (Hétfő-Péntek 8-16 óráig)!
Megrendelés menete, a szerződéskötés lépései:
A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
Amennyiben szeretne további termékeket kosarába helyezni, lépjen vissza a webáruházba, és a kiválasztott termékeket is helyezze
kosarába.
Amennyiben nem szeretne más terméket választani, a „Kosár” gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma. Itt módosíthatja a
mennyiségeket, vagy akár termékeket is törölhet a piros ikonra kattintva. Ezután kattintson a "Megrendelés" gombra.
Szállítási / fizetési mód kiválasztása: utánvétes fizetésnél Önnek nincs más dolga, mint várni kézbesítőnket, és a megrendelés értékét
a csomag átvételekor kiegyenlíteni. Banki átutalás esetén a végösszeget cégünk bankszámlaszámára kell teljesíteni.
A fizetési és szállítási adatok megadása menüpontban Önnek lehetősége nyílik a postázási címét átírni, módosítani, illetve a
megrendeléséhez közleményt feltüntetni.
„Megrendelem” gomb megnyomásával Ön elküldi az összeállított megrendelést, melyet mi e-mail-ban visszaigazolunk.
Megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, teljesítése:
Megrendelések visszaigazolása: Webáruházunkban leadott megrendelésekről rendszerünk automatikus megrendelés összesítőt küld a
vásárló regisztrált e-mail címére a megrendelést követő 1 órán belül. Amennyiben ezt a visszaigazolást technikai okokból
(levelezőrendszere nem fogadja levelünket, rendszerhiba, stb.) 1 órán belül nem kapja meg, kérjük, jelezze felénk, hogy ismételten
visszaigazolhassuk megrendelését legkésőbb a megrendelést követő 24 órán belül! Ezt követően ellenőrizzük raktárkészletünket, és
amennyiben rendelését teljesíteni tudjuk, a megrendelés elfogadásáról visszaigazolást küldünk. A kollégáink által küldött
visszaigazolással Ön, mint vásárló, és az Parts Max Kft. között adás-vételi szerződés valósul meg, és az írásban kötött szerződésnek
minősül.
Megrendelések feldolgozása: A megrendelések feldolgozását minden munkanapon 15 órakor zárjuk. A 15 óráig beérkezett, utánvétes
fizetési módot választó vásárlók csomagjait legkésőbb 3 munkanapon belül postázzuk. Az átutalásos fizetési módot választó vásárlók

csomagjait legkésőbb a banki átutalás jóváírását követő 3 munkanapon belül adjuk át szállító partnerünknek.
Megrendelés teljesítése, a teljesítés feltételei: A megrendelt termékeket szállításra készen átadjuk szállító partnerünknek
(amennyiben a vásárló utánvéttel adta le rendelését, úgy azt a megrendelést követő 3 munkanapon belül adjuk át a szállító
partnernek, vagy amennyiben a vásárló banki átutalást választott, úgy az átutalása jóváírását követő 3 munkanapon belül adjuk át a
szállító partnernek). A küldemény elindításáról, és annak azonosító számáról a vásárlót e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre
kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerül sor!
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai
ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt!
Árak
A feltüntetett kiskereskedelmi eladási árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t (bruttó ár).
Az Eladó fenntartja magának az ár változtatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak vannak érvényben.
Webáruházunk a szállítási költségeket a szállítási módtól függően számolja. Megrendelése már a szállítási díjat, a csomagolási
költségeket is tartalmazza, így Önnek a megrendelés végösszegét kell kiegyenlítenie, ezen felül más költség nem keletkezik!
Fizetési módok
A www.nyomtato24.hu internetes áruházakban rendelt termékek ellenértékének kiegyenlítésére a Vevő számára – jelen pillanatban –
három lehetőség kínálkozik:
Utánvételes fizetés: a Vevő az áru kézhezvételekor a futárnak fizet utólag készpénzben vagy bankkártyával. Az utánvét díja 500 Ft. a
szállítási díjon felül kerül felszámításra. Amennyiben az utánvéttel megrendelt termékeket szállító partnerünknek átadtuk, és a
vásárló ezután jelzi a vásárlástól történő visszalépési szándékát, úgy fenntartjuk a jogot, hogy az ebből eredő költségeket (a szállítás
oda-vissza történő megtérítése) kiszámlázzuk a vásárló részére!
Banki átutalás: az áru ellenértékét a Vevő banki átutalással egyenlíti ki. Az utalásra magyarországi rendelések esetén 3 munkanap áll
rendelkezésére.
Az áru a rendelésösszesítő hiánytalan ellenértékének Parts Max Kft. OTP Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlaszámán történő jóváírást
követően kerül kipostázásra a szállítási módok menüpontban feltüntetett feltételekkel. A összeget bármelyik OTP Bank fiókban
ingyenesen be tudja fizetni! A személyes befizetés, azonnal jóváírásra kerül.
Személyes fizetés: Nincs rá lehetőség.
Visszavásárlási lehetőség, szavatosság, jótállás
Cégünk minden termékére teljes körű csere- vagy visszavásárlási lehetőséget biztosít a fogyasztóknak 8 munkanapon belül! A 8
munkanap attól az időponttól kezdődik, amikor a fogyasztó a terméket kézhez kapta.
Ptk. 685. § e): Fogyasztói szerződés az a szerződés, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést
gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. A törvény a jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai
alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos energiát, a –
tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt – vizet és
gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott
használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet.

