Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató bevagyokoltva.hu weboldalon
(továbbiakban “a Weboldal”) és létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai
Név: HACKY Digital Communications kft.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 25122949-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-201114
Székhelye: 1085 Budapest, József krt. 69. fszt.
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely: Amazon Web Services (AWS) (http://aws.amazon.com)
410 Terry Ave N, Seattle, WA - United States
Bankszámlaszám: 16200010-10055915 Magnet Bank

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elfogadása,
szerződés létrejötte
Az elfogadással szerződés jön létre a Szolgáltató és a vásárló (továbbiakban
“Vásárló”) között. A vásárlás során a Vásárló köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit.
Amennyiben elfogadja azt, megrendelése után rendelés visszaigazoló üzenetet
kap, mellyel létrejön a szerződés. Amennyiben munkanapokon a visszaigazolás 48
órán belül nem érkezik meg, nem köteles a terméket megvásárolni.
A Vásárló elfogadja, hogy az e módon kötött szerződés írásban megkötöttnek
minősül, és arra Magyarország jogrendszere az irányadó. A Szolgáltató mint a
Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek
egyoldalú módosítására.
Rendelés

A termék megrendelésekor a Szolgáltató rendelkezésére bocsátandó adatok:
megrendelt termék mennyisége, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám,
szállítási név, szállítási cím, számlázási név, (szükség esetén) adószám, számlázási
cím
A rendelés leadását követően Vásárló visszaigazoló értesítést kap az email címére
a megrendelés adatairól. Vásárló a rendelése adatait módosíthatja a teljesítés
megkezdéséig az info@bevagyokoltva.hu email címre küldött üzeneten keresztül.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést indoklással vagy indoklás
nélkül megtagadja.
Megvásárolható termékek
A Weboldalon megjelenített termékek a Weboldalon keresztül rendelhetőek meg.
A termék minden, a termék rendeltetésszerű használatának szempontjából
lényeges tulajdonsága a Weboldalon van feltüntetve. A termék megjelenített árak
forintban értendők, és tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27%). Az árak a
szállítás költségét nem tartalmazzák, a Weboldalon külön van feltüntetve.
Amennyiben Vásárló 2 vagy több terméket vásárol, a szállítás Vásárló számára
ingyenessé válik az adott rendelésre.
Szállítás
A szállítás várható határidő a Weboldalon található. A kiszállítás előtti
csomagfeladásról minden esetben értesítő emailt kap a Vásárló az általa vásárlás
során megadott email címre. Sérült csomagolás előfordulásakor a helyszínen
jegyzőkönyvben kell rögzíteni annak tényét, mértékét. Vásárló tudomásul veszi,
hogy a rendelése kiszállítását a Magyar Posta bonyolíthatja.
Termék vásárlására irányuló szerződésnél a fogyasztó elállása esetében a
vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszatérítendő összeget,
amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem
igazolta a vállalkozás felé, hogy a terméket visszaküldte.
Fizetési módok
Barion bankkártyás fizetés - Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén
keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A
Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Felelősség
Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben Vásárló a rendelés teljesítéséhez
szükséges adatokban hibát vét, Vásárló eszközének hardver vagy szoftver

hibájából eredően kára keletkezik, vagy a Weboldalra való csatlakozásában lép fel
hiba.
Elállás
Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől.
Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Vásárló vagy az Vásárló által megjelölt, vagy a fuvarozótól eltérő harmadik személy
a terméket átveszi. (Több termék együttes rendelése, azok külön szállítása esetén
az utolsó termék átvételétől.)
Ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: HACKY Digital Communications
Kft. 1085 Budapest, József krt. 69. fszt., info@bevagyokoltva.hu.
Vásárló akkor gyakorolja határidőben elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.
Az elállás joghatásai
Ha Vásárló ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb Vásárló elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti
Vásárló által kifizetett termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során
Szolgáltató Vásárló által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem
kapta az elállás folyton visszajuttatandó terméket, vagy Vásárló nem igazolta
egyértelműen, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni.
Vásárló köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen
költségét Vásárló viseli. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre, a termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be. Az azon túlmenő időtartammal használt termékben
keletkezett értékcsökkenést Vásárló köteles téríteni Szolgáltató számára.
Elállási nyilatkozat minta tartalmi elemei
Címzett adatai:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék
adásvételének tekintetében:
A szerződéskötés időpontja:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
Egyéb rendelkezések
A személyes adatok kezelésének vonatkozásában az Adatvédelmi nyilatkozat
előírásai irányadóak.
Hatályos: 2021. május 10. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

