PCOUTLET.HU vagy ASZTALISZAMITOGEP.HU
Interaktív Webkatalógusból történő vásárlás
Vásárlási feltételei:
Hatályos 2018.01.01-től
A PCOUTLET.HU és az ASZTALISZAMITOGEP.HU címeken elérhető
honlap (továbbiakban: Weboldal) egy Interaktív Webkatalógus.
Az EFRONT HUMAN MENTOR Kft (továbbiakban: Eladó) weboldalán Található
konfigurációk nem előre gyártott számítógépek, csupán javasolt összeállítások,
amiktől igény szerint el lehet térni. A számítógépeket megrendelés alapján
gyártjuk a vevő egyedi igényei alapján, azok átvételére a megrendelést követő
3-4 munkanapon belül van lehetőség. Árlistánk nem minősül ajánlattételnek, a
számítógépe pontos összeállításával és vételárával kapcsolatban kérjük, hogy
vásárlás előtt tájékozódjon telefonon vagy elektronikus levélben az Elérhetőség
menüpont alatti címeken ill. telefonszámokon.
Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára
nézve kötelezőnek fogadja el.
Jelen Feltételek tartalmazzák az Eladó Interneten keresztül megközelíthető
úgynevezett interaktív katalógusában, azaz a Weboldalon található termékeket
megrendelők Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó
korlátozott kötelezettségeit és felelősségét.
Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a
Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.
A szerződés létrejötte
A szerződés a Weboldalon található megrendelőlap kitöltésével és
beküldésével, vagy email-es megrendeléssel és az azt követő visszaigazolással
jön létre. Az Weboldal a megrendelés leadását követően - a gyakorlatban
néhány percen belül, de legfeljebb 48 órán belül – automatikus email üzenetet
küld a Vevőnek, amely nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a
megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.
A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként
nem rendelkezik, úgy a Weboldalon végrehajtott megrendelést követően Eladó
munkatársa által telefonon vagy emailen történő visszaigazolás
következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között
távollévők között kötött adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.
A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is
hozzáférhető.
A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.
A hétvégén, vagy munkaszüneti napon leadott megrendeléseket a következő
munkanapon dolgozzuk fel.

Szállítási feltételek
A Weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. Ezen
szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja,
kiszállítja, futárszolgálattal kézbesíti vagy postára adja.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át,
amikor Vevő a Weboldalon megrendelt terméket átvette.
Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja
át a Vevő részére a részletes számlát, valamint a jótállási jegyet.
A szállítás díja országosan bruttó 3.810 Ft.
Árak, fizetési mód és fizetés
A Weboldalon a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó
vételárai vannak feltüntetve.
Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az oldalakon található
anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.
A feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben
függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
Az árváltoztatás jogát Eladó fenntartja, az oldalon lévő esetleges hibákért
felelősséget nem vállal.
Eladó nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a
félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
A termékek árának kifizetési módját a Vevő a Weboldalon történő megrendelés
során választja ki. A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti
megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes
hozzájárulásával térhet el.
Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó e-mailben számlamásolatot
küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a
Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla
fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a
szerződéstől egyoldalúan elállni.
Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a
termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg
az Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

A jótállás (garancia), szavatosság
Az Eladó jótáll azért, hogy a Weboldalon megrendelt termékek anyag és
gyártási hibáktól mentesek.
Az Eladó nem garantálja azt, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben
folyamatos és hibamentes lesz.
A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Garancialevél tartalmazza.
Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott
jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen,
jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét,
illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga
határozza meg.
Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a
távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm.
rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a
termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Garancialevél vagy Jótállási
jegy rendelkezései szerint.
Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize útján látja el.
Eladó az általa értékesített termékekre 1 év jótállást, ezen felül 1-3 év
alkatrész garanciát vállal. A számítógépek alkatrészeire, azok gyártói által
vállalt garanciát tudja továbbítani. Ez a törvényi előírásoknak megfelelően a
vásárlástól számított minimum 1 év. A legtöbb gyártó azonban ettől eltérően,
2 vagy 3 év garanciát vállal a termékekre.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a
Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően
bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.
Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott
jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű
egyéb jótállást nem vállal.
A felelősség korlátozása
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftverhelyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt
haszonért.
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen
okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.
A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése
a Vevő kötelezettsége.

Eladó nem felelős az alábbiakért:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza
az Interaktív Webkatalógus akadálytalan működését és a vásárlást.
Az Interaktív Webkatalógusban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó
bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs
vonalakon.
Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában
érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba
következményei.
A Vevő felelős a Weboldalhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért.
Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén
vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt
áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a
Weboldalon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
A viszonteladás kizárása
A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a Weboldalon feltüntetett
vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket
vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység
folytatására.
Hibás teljesítés
Amennyiben a terméket a Vevő üzemképtelen állapotban vette át, és Vevő a
termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és
kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli, vagy a vételárat
visszafizeti.
Elállási jog
Mivel Eladó a számítógépeket megrendelés alapján gyártja a vevő egyedi
igényei alapján, ezért a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog
a fogyasztót nem illeti meg.
A rendelet 29. § (1) bekezdés c. pontja alapján:
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék
esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő.

Eladó egyedi elbírálás alapján kivételes méltányosságból hozzájárulhat a
vásárlástól való elálláshoz. Ilyen esetben a visszaszállítás során a kárveszély a
fogyasztót terheli. Ha a termék hiánytalan, sértetlen állapotban visszaérkezik
az Eladóhoz a fogyasztó által kifizetett összeget az Eladó az termék
visszaérkezését követő 14 naptári napon belül visszatéríti a fogyasztónak.
Egyéb feltételek
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény
(Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről
szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók, melyek az alábbiak:
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és
vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a
vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a
szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz
(távollevők között kötött szerződés). (2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön
jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik. (3) A
rendelet hatálya nem terjed ki: a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati
szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati
szolgáltatásokra irányuló szerződésekre; b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval
kötött szerződésre; d) az építési szerződésre; e) ingatlan tulajdonjogának vagy
ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti
szerződést; f) az árverésen kötött szerződésre. (4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §,
valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a) az élelmiszerek, valamint egyéb
mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó
szerződésekre, továbbá b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy
szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e
szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az
automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép
képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail),
a távmásoló (telefax) és a televízió. 2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt
kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni: a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és
címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon; b) a szerződés
tárgyának lényeges jellemzőiről; c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános
forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról,
valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy
postaköltségről; d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §); f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt
az alapdíjtól eltérően állapítják meg; g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben
foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor. (2) A vállalkozás az (1)
bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és
pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a
telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét),
székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel
kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára. 3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. §

(1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy
más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem
tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés
időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani. (2) Az (1) bekezdés
szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl
tartalmaznia kell: a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és
következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3)
bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján
az elállás joga nem illeti meg; b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyé
b szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti; c) az esetleges
jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő
szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat); d) a szerződés megszüntetésének
lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján
egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a
távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen
esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
címéről. (4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó
számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelőideig
történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését. 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás
nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék
értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha
eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek
kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kéz
hezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem
kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három
hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezv
ételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától,
illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított
három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a
fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés
napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4)
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a
fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő
harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt
a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót
ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő
megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási
jogot a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő
lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára,
illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve
amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó
szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és
időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés
esetében. 6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a
vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.
§ o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási
kölcsönszerződést is felbontja. (2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölc

sönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy
egyéb költség sem követelhető. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfele
lően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben
harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi,
feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás
előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi
intézményt haladéktalanul értesíteni. 7. § (1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem á
llapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható
időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban
vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz
való megérkezésétőlszámított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti
teljesítésre. (2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem
teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a
megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a
vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. (3) Ha a
vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve
szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A
költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve
szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a
fogyasztót tájékoztatni. 8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól
ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet
korábban a fogyasztó nem rendelt meg. (2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása
esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a
szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot)
használjon. (2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé
tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá. 10. § A
vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat
megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte. 11. § (1) A
fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le. (2) A
rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. (3) Ha a rendelet hatálya
alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros
kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként
való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett
államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya
eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által
választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni. 11/A. § A 2.
és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.
évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. 12. § (1) Ez a rendelet
1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően
kötött szerződésekre kell alkalmazni. (2) (3) Ez a rendelet a távollévők között kötött
szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke
kivételével.

A SZAVATOSSÁGRA ÉS A JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a
jótállásra vonatkozó szabályok)
A jótállás 248. § (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály

alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a
törvényből eredő jogait nem érinti.
(2) A jótállás a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy
jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint
terheli. (3) Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállástartalmát, időtartamát, területi
hatályát és a belőle eredő
jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a
fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó
kérésére írásban vagy más maradandó eszközzel rögzíteni kell, és a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani. Jótállást kötelezően előíró jogszabály a jótállási
nyilatkozatra vonatkozóan további követelményeket állapíthat meg. Az e bekezdésben
meghatározott feltételek nem teljesülése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás
érvényességét. (4) A jogosult a jótállási határid
őalatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. (5) A törvénynek a szavatossági
jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál megfelelően
alkalmazni kell. A teljesítés 277. § (1) A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a
megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint
kell teljesíteni. A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában a) alkalmasnak kell lennie
azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint
használnak, és b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a
teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és
amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a
kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás
konkrét tulajdonságaira vonatkozó – különösen reklámban vagy az áru címkéjén
megjelenő - nyilvános kijelentését, és c) alkalmasnak kell lennie a jogosult által
meghatározott célra, ha azt a jogosult a
szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett
beleegyezett, valamint d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és
az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal. (2)
A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az (1) bekezdés b) pontjában említett nyilvános
kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy a) a nyilvános kijelentést nem ismerte,
és azt nem is kellett ismernie, vagy b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés
időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették, vagy c) a nyilvános kijelentés a
jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta. (3) Az (1) bekezdés b)
pontjának alkalmazásában gyártónak minősül az a személy is,
aki a dolgon elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető
jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel. (4) A felek a szerződés
teljesítésében együttműködésre kötelesek. A kötelezettnek a szerződés teljesítése
érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a
jogosultnak pedig ugyanilyenmódon elő kell segítenie a teljesítést.
(5) A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek
egymást tájékoztatni. (6) A kötelezett, dolog szolgáltatására irányuló szerződés esetén,
köteles a dolgot - a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak
megfelelően - azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni és a dologról a rendeltetésszerű
használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Ha a kötelezett
gazdálkodó szervezet, a dolog minőségének tanúsítására is köteles. A hibás teljesítés
305. § (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal
tartoznak,
a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel
meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. (2) Hibás
teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés
szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek
magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog
összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen
összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető
vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a
fogyasztó hátrányára tér el. (3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik

(kellékszavatosság). 305/A. § (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismerte, vagy azt ismernie
kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a
szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adot
t anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a
jogosultat figyelmeztette. (2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba
már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy
a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ett
ől eltérő megállapodása semmis. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva a
ránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog
teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást,
illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt
feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint – megfelelő árleszállítást
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő
határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. (4) A jogosult a kijavításig vagy
kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a
törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. 306/A. § A
jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt
köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása
adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 307. § (1) A jogosult a hiba
felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles
kifogását a kötelezettel közölni.
(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül
közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A felek ettől eltérő
megállapodása semmis. (3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felel
ős. 308. § (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának
legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg
(kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a
határidő irányadó. (2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény
a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el. (3) Nem számít bele az elévülési időbe
a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja
rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a
dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a
teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis.
Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is
megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülé
si határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.
308/A. § (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így
különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban
meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok
érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós
használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három
évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő

az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. (2) Fogyasztói szerződésben az
(1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése
semmis. 308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt
határidő ben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte.
Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a
dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 308/C. § A szavatossági jogok az
ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határid
ők eltelte után is érvényesíthetők. 309. § (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével
és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve
különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik.
Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő
megállapodása semmis. (2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a
dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat
következménye. 310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás
teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
311. § (1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő
harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés
kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott
fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség
megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. (2) A fogyasztói szerződés
kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől
számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti.
Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig
érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. (3) Az (1) bekezdés szerinti
igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben,
a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő
alkalmazásával. 311/A. § A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat
megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására
irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.

Megrendelés folyamata az Interaktív Webkatalógusból:
Az alábbiakban mutatjuk be a weboldalon a termékek megvásárlásának
lépéseit.
Rendelés menete:
• A számítógép kiválasztása: a Weboldalon található ajánlott konfigurációk
közül, a ’Megrendelem’ gombra való kattintással választhatja ki az Önnek
megfelelőt.
• A megrendelőlapon további kiegészítő alkatrészeket, perifériákat,
szoftvereket választhat a konfiguráció mellé.
• Megrendelőlap kitöltése: a megrendelőlapon töltse ki a megrendeléshez
szükséges adatokat (számlázási-, szállítási adatok, ...).
• Megrendelendő termék ellenőrzése: A megrendelőlapon ellenőrizheti,
hogy tényleg a kiválasztott konfiguráció kerül megrendelésre.
• Megrendelés elküldése: a megrendelést a ’tovább’, majd a ’megrendelés
elküldése’ gombokra való kattintással küldheti el.
• Visszaigazolás: munkatársunk maximum 1 munkanapon (a gyakorlatban
néhány percen) belül telefonon visszaigazolja a megrendelést.
• Kiszállítás/Átvétel: a megrendelést követő 3-4 munkanapon belül, a
telefonon egyeztetett időpontban kiszállítjuk a terméket.

Egyeztetés a megrendelés teljesítéséről és az adatok ellenőrzése
A megrendelés leadását követően, legkésőbb a következő munkanapon
kollégánk telefonon keresni fogja Önt, hogy egyeztessenek a megrendelés
ben szereplő termék(ek) elérhetőségéről, szállítási határidejéről és az
áruátvételről.
Megrendeléssel kapcsolatos adatmódosítás lehetőségei
Amennyiben Weboldalon leadott, de munkatársunk által telefonon még nem
visszaigazolt megrendelését módosítani szeretné, vagy ugyanezen
megrendelésében hibásan feltüntetett adatait javíttatni szeretné, kérjük
módosítási igényét küldje meg emailben, vagy hívja hétköznap 10-18h között
telefonos ügyfélszolgálatunkat ahol munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére.
Számlamódosítás:
Kérjük Önöket, hogy a számlázási név és cím megadásakor fokozott
figyelemmel járjanak el, mert ezen adatokat a számla kiállítását
követően csak bruttó 5.000 Ft szerződésmódosítási adminisztrációs díj
megfizetése ellenében tudjuk módosítani,
legfeljebb az adott negyedéven belül.
Kérjük Önöket, hogy hatékony ügyintézés érdekében internetes rendeléssel,
kiszállítással kapcsolatos vagy bármilyen felmerülő kérdéseikkel keressék
Ügyfélszolgálatunkat, ahol szakértő munkatársaink rendelkezésükre állnak.
Az Interaktív Webkatalógus üzemeltetője:
EFRONT HUMAN MENTOR Kft.
Adószám: 25105229-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-173358 ( jegyezte Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága )
Bankszámlaszám: OTP 11742087-24270702-00000000

