PC-MAX KFT – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://Pc-Max.hu) és aldomainjein
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: http://www.pc-max.hu/documents/jogi_feltetelek.pdf
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Pc-Max Kft.
A szolgáltató székhelye: Debrecen, Hatvan u. 61.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra
szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@pc-max.hu
Cégjegyzékszáma: 09-09-004088
Adószáma: 12114739-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: HBM-i Bíróság, mint Cégbíróság
Telefonszáma: (52) 532-883
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH55452/2012, NAIH55453/2012
A szerződés nyelve: magyar
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(„Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.

A jelen Szabályzat 2012. december 10. napjától hatályos és
visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan
módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.
Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve
a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás
automatikusan érvényes.

2.3.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett
webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa
– akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a

Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult
a webshop tartalmának megtekintésére.
2.4.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal,
annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a
weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.

3.1.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben
előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz
szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

3.2.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,
leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján
megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek.

3.3.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

RENDELÉS MENETE

1. lépés: Regisztráció, belépés
A vásárlás megkezdése előtt jelentkezzen be a felhasználói felületen, vagy ha
még nem vásárolt nálunk, regisztráljon! A bejelentkezést vagy regisztrációt ide
kattintva megteheti.
2. lépés: Válassza ki a terméket
Belépés után, kérjük, válassza ki, milyen hardvercsoportból szeretne rendelni!
Használja a bal oldali Webáruház menüt. A kiválasztott termék mellett megtalálja
annak árát, alapinformációit.
A "részletek" linkre kattintva elérhetőek a kiválasztott termék főbb műszaki
adatai, raktár információi. Itt - pl. számítógép esetén - választhat hozzá operációs
rendszert, kiegészítőket is.
3. lépés: Tegye kosárba az árut
A mennyiség kiválasztása után, a kosárra kattintva a rendszer összegzi
vásárlásait. A vásárlást a tovább gombbal tudja véglegesíteni.

4. lépés: Vásárlási adatok megadása, megrendelés
A vásárlás utolsó lépcsőjeként kiválaszthatja, hogy üzletünk valamelyikében,
vagy otthonában veszi-e át a megrendelt terméket! Amennyiben a kiszállítást
választja, futár viszi ki Önnek rendelését! Ennek ára a megrendelt termék(ek)
súlyától függ.
A szállítási díjak az alábbiak:
Az 50.000 Ft feletti és 30kg alatti rendelések kiszállítása díjtalan!
Az 50 000 Ft/30kg fölötti rendelések esetében csak a 30kg fölötti rész képezi a
súlyszámítás alapját.
A súlyhatárok szerinti szállítási költségeket a következő táblázat tartalmazza: (a
rendelés lezárásakor kapott bruttó összeg már tartalmazza az utánvét-költséget
is!)
Kiszállítási díj
Súly (kg) Ft/cím (bruttó) Súly (kg)
Ft /cím (bruttó)
0-5
1900
40,1-50
4100
5,1-10
2100
50,1-60
4900
10,1-15
2300
60,1-70
5800
15,1-20
2500
70,1-80
6200
20,1-25
2700
80,1-90
6600
25,1-30
3000
90,1-100
7100
30,1-40
3400
101 kg felett személyes egyeztetés
Az esetek többségében, a hétköznapokon 11.00 óráig befutott rendeléseket
következő munkanapi szállítással tudjuk teljesíteni.
A szállítás menetéről részletesebben itt olvashat!

Személyes átvétel esetén:
Amennyiben valamelyik üzletünkben kívánja átvenni a megrendelt
terméket, a rendelés lezárásakor, a "megjegyzés" rovatban jelezze, mikor
szándékszik átvenni az árut. Mivel ilyen esetben a terméket el kell
juttatnunk az adott üzletünkbe, emiatt rövidebb késés előfordulhat. Az
ilyen esetekben a várható érkezés pontos időpontjáról kollégáink
telefonon
értesítik.
A nem átvett megrendeléseket 3 nap után töröljük. Minden megrendelést
e-mail-ben és telefonon is visszaigazolunk. Abban az esetben, ha a
rendelés teljesítése valamilyen nem várt akadályba ütközik, telefonon
felvesszük
a
megrendelővel
a
kapcsolatot.
A kiszállítás, és az esetleges garanciális ügyintézés módjáról a honlapunk
a Hogyan szállítunk? oldalon, illetve a Garancia menüpontban
olvashat.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. A számla és a garancia levelet a csomag
tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt
megvizsgálni, és termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és
annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az
Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem
érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni.
5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
a. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő
lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

b. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5
munkanapon belül (Az esetek többségében, a hétköznapokon
11.00 óráig befutott rendeléseket következő munkanapi szállítással
tudjuk teljesíteni). Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés
időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz
való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a
szerződés szerinti teljesítésre.
c. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem
teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll
rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul
tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E
kötelezettség
teljesítése
Szolgáltatót
nem
mentesíti
szerződésszegése egyéb következményei alól.
d. Ha Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő
termékkel teljesített, a 7. pont szerinti elállási jog gyakorlása folytán
a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek
Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a
megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő
teljesítésről Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles
Felhasználót tájékoztatni.
e. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai
ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő
előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a
jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag
Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
6. ELÁLLÁS JOGA
a. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt
terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó három
hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
b. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli,
Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű
használatból adódó anyagi kár megtérítését.

c. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén,
mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
d. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály
értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
visszatéríti a termék vételárát a Felhasználó részére.
e. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak
jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén
írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon
történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai
úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való
jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton,
vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó
Szolgáltató részére.
f. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő
károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék
visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által
megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék
vételárát.
g. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.
h. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.
7. Jótállás
Garanciális feltételeinket az alábbi linken érhetik el: http://www.pcmax.hu/garancia.html
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
a. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult
igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes
felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját
maga követte volna el.
b. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná
vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek
érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

c. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott
jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak
az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az
hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a
Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem
jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon
az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
d. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják
rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya
alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem
rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Debreceni
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
9. PANASZKEZELÉS RENDJE
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy
annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen,
vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató
a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz
másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatja.
Debrecen, 2012. december 11.

