Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Kérjük figyelmesen olvassa el a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételeinket, mielőtt a webáruházunkon
keresztül történő megrendelését véglegesítené!
Amennyiben megrendelésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor az webshop "kukac" bestirodatechnika.hu e-mail címen kérhet
tájékoztatást.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bartolák és Társai Irodatechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57.; továbbiakban: Üzemeltető) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a
továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)
1.Cégünkről
1.1. A webáruházunkat olyan termékekkel és szolgáltatásokkal építettük fel, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák,
kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket. Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez megfelelően
kialakítani, és törekedtünk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére, igyekszünk
Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.
1.2. A webáruházunkat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

összefüggő

1.3. Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. menüpontban található.
2. Tájékoztató adatok
- Cégnév: Bartolák és Társai IRODATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Rövid név: Bartolák és Társai Kft. /B és T/
- Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57.
- Telephelyei: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57., 5900 Orosháza, Vörösmarty u. 2., 5540 Szarvas, Szabadság út 54-56.
- Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság
- Cégjegyzékszáma: 04-09-005987
- Adószáma: 13088615-2-04
- Bankszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12056008-01471303-00100008
- Cégtulajdonos: Bartolák László
- Tel.: 66/442-614 Fax: 66/520-960
- E-mail: bekescsaba "kukac" bestirodatechnika.hu
3. Vásárlóinkról
3.1. Webáruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
3.2. Leendő vásárlóinkat kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi a
"Vásárlási feltételekben" foglaltakat.
3.3. Ha vásárlónk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi
felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a
szolgáltató nem vállal felelősséget.
4. Vásárlás, megrendelés
A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A
Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését
követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven
létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig
őrzi.
5. A szerződéskötéshez szükséges technikai lépések
5.1. Amennyiben elégedett a kosár tartalmával, a rendelés feladásának első lépéseként regisztrálnia kell a Bartolák és Társai Kft.
Webáruház-ban. A regisztráció ingyenes, az Ön adatait kizárólag a rendelés teljesítésére használjuk fel.
5.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen általános szerződési feltételekkel
meghatározott módon. A felek közötti szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül a megrendelő adatlap valamennyi
kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltése és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra
kattintás megerősítése. Ezt követően a felek között az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelést tételesen, szállítási,
esetleg beüzemelési költségekkel együtt visszaigazoltuk, Vásárlóhoz általa hozzáférhetően megérkezik, s Vásárló az általunk küldött
visszaigazolástól számított 24 órán belül írásban a megrendelést nem módosítja, vagy érvényteleníti. Az ily módon, magyar nyelven
létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és annak létrejöttét követő 90 napig őrzi.
5.3. A megrendelés sikeres továbbításáról egy visszajelző e-mailt küldünk Önnek.
5.4. A kiválasztott termékeket a Bartolák és Társai Kft. Webáruház azonnal lefoglalja a raktárban, vagy indítja a rendelést a beszállító
cég felé. Amennyiben olyan terméket választott, amely nincs készleten, az áru raktárra érkezési idejéről e-mail útján tájékoztatjuk.
5.5 A vásárolt terméket Ön átveheti személyesen üzleteinkben, vagy kérheti megadott címre történő kiszállítását. Futárszolgálat
útján történő szállítás esetén a pontos szállítási költségről telefon és e-mail útján tájékoztatjuk a Vásárlót. A szállítási költségekről
szóló tájékoztató táblázatot az Információk oldalon a Szállítás "fül" alatt láthatja!
5.6. A vásárolt terméket Ön átveheti személyesen üzleteinkben a megrendelést követő 1-13 munkanapon belül, vagy futárszolgálat
által a megadott címre történő kiszállítással a megrendelést követő 2-14 munkanapon belül. A pontos átvételi határidővel és
választott átvételi móddal kapcsolatban ügyfélszolgálatunk a Vásárlóval egyeztetést hajt végre, majd e-mail útján értesítést küldünk.
5.7. Mindent megteszünk azért, hogy a kért terméket a vállalt határidőn belül a Vásárló rendelkezésére tudjuk bocsátani.
Amennyiben a szerződést mégsem tudjuk teljesíteni, mert a termék nem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat,
és részére a már megfizetett összeget visszatérítjük.
5.8. Minden további kérdés esetén a Bartolák és Társai Kft. Webáruház ügyfélszolgálata e-mailben tud segítséget nyújtani.
6. Jogi és e-környezet
-Webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Hibás teljesítés esetén szerződés vagy a polgári törvénykönyv és a 151/2003.
Korm. rendelet.
-A Szolgáltató által szolgáltatott termékek tartós fogyasztási cikknek minősülnek, melyek az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó Ptk. 2013. évi V. törvény XXIV. Fejezet 6:157. § -6:178. §

-Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.
7. Árak
7.1. Webáruházunkban kizárólag azon termékeink ingyenesek, amelyeknél az külön feltüntetésre került, minden más esetben annak
igénybe vételéért az ott feltüntetett ellenértéket kell megfizetni. Az Üzemeltető szabadon élhet az árváltoztatás jogával. A közölt árak
az ÁFA összegét tartalmazzák, illetve a kosár tartalmának megjelenítésekor az ÁFA összege külön fel van tüntetve.
7.2. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.
7.3. Amennyiben az Üzemeltető irreális, hibás árat jelenít meg a webáruház felületén, ahol egyértelmű a téves ár, (a termék
közismert, adott időszakban elfogadott vagy becsült árától nagymértékben eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő "0" vagy "1"
Ft-os ár), akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem a Vásárlót tájékoztatja a termék helyes áráról, s
ennek tudatában a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
8. Fizetési feltételek
8.1. Új Vásárló esetében az Üzemeltető kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat
elmélyülésével a Vásárló kérésére, az Üzemeltető egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret
összegéig. Amennyiben egy Vásárlónak lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki
az Üzemeltető. Abban az esetben, ha a Vásárló ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, az Üzemeltető jogosult a további
szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Vásárló jelen szerződés alapján elfogadja és
vásárlásaival elismeri, hogy Üzemeltető késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese, amelyet Üzemeltető minden negyedév zárását követően "késedelmi kamatértesítő levélben" küld meg a
Vásárló részére. Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Vásárló számára, hogy a pénzügyi osztállyal egyeztetést folytasson. A Vásárló
terhelő fizetési kötelezettségekbe csak az Üzemeltető által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés
számítható be. Üzemeltető egyéb a számlakifizetésekre vonatkozó feltételeit a "kintlévőség-kezelési szabályzatában" teszi közzé.
9. Házhozszállítás feltételei és díjai
9.1. Házhozszállítás esetén, a Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket az Üzemeltető a Vásárlónak e-mailben küldött
rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt
terméket a Vásárló előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti az Üzemeltető telephelyein (5600 Békéscsaba,Szarvasi út 57.,
5900 Orosháza, Vörösmarty u. 2., 5540 Szarvas, Szabadság út 54-56.).
A rendelés leadásának határideje munkanapokon 16:30 óra, a szállítás határideje a következő munkanap 17:00 óra.
Rendelés leadása kizárólag webáruházunkon keresztül.
Igénybe vehető az egész ország területén.
9.2. Díjak:
0-5 kg csomag – 1 250 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
5-10 kg csomag – 1 350 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
10-15 kg csomag – 1 500 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
15-20 kg csomag – 1 630 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
20-25 kg csomag – 1 760 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
25-30 kg csomag – 2 120 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
30-35 kg csomag – 4 510 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
35-40 kg csomag – 5 080 Ft/címenként és alkalmanként (+ br. 500 Ft utánvét esetén)
40 kg felett nincs lehetőség csomagként megküldeni a megrendelt terméke(ke)t. Amennyiben bontható a megrendelés, akkor több
csomagban, csomagonkénti szállítási költséggel a Vásárló részére meg tudjuk küldeni a kért termékeket, amely érdekében e-mail és
telefon útján egyeztetést hajtunk végre a Vásárlóval.
9.3. A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk
teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat, és részére a már megfizetett összeget
visszatérítjük.
9.4. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne
vegye át a csomagot, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot. Reklamációt az esetleges sérülésekről az
átvétel után nem áll módunkban elfogadni!
10. Jótállás, Szavatosság, Garancia
10.1 A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet
el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,
álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt
munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére
bemutatni.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A garanciális igényt minden esetben az ügyfélszolgálatnál kell írásban bejelenteni, a webshop "kukac" bestirodatechnika.hu e-mail
címen.
10.1.1 Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év
alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
10.2. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra akkor száll át, amikor a kért terméket az Üzemeltetőtől átvette. Az
Üzemeltető a Vásárlónak a termékekkel egyidejűleg adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékoztatókat, a termék
Jótállási jegyét és a számlát.
10.3. A Bartolák és Társai Kft. Webáruház-ban kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmazunk. Az egyes termékek
forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor
hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást, azaz az Üzemeltető által leszállított termékek anyag - és gyártási
hibáktól mentesek. Amennyiben a Vásárló nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály
hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.
10.4. Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy
az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli
jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.
10.5. A Vásárló által a termékek esetleges meghibásodása esetén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a
termékekkel együtt átadott Jótállási jegy tartalmazza.
11. Árutájékoztató
11.1. A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása, továbbá - ha van ilyen - az
áru használatára vonatkozó speciális utasítás, illetve az áru használatával járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztató megtalálható.
Vásárlónk megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg írásbeli tájékoztatót is kap a Korm.r. által előírt 2.§-a szerinti kötelező
tartalommal. Az írásbeli tájékoztató tartalmazza a vállalkozás azonosításra alkalmas adatai mellet, a kiválasztott termék lényeges
jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit,
tájékoztatást tartalmaz a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről, illetve a fizetési-, és egyéb szerződési-, feltételekről, továbbá az
elállás jogáról.
11.2. A forgalmazott termékek - ahol ezt a hatályos jogszabályok előírják - magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását
az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut
használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk.
11.3. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz.
12. Ügyfélszolgálat
A termékekkel, webáruházunk működésével kapcsolatban további információkért forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz:
- Ügyfélszolgálati iroda helye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57.
- Ügyfélszolgálat nyitva-tartása: hétfőtől péntekig 8.00-16.30
- Postacím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 57.
- Telefon: 66/442-614
- Telefax: 66/520-960
- Weboldal: www.bestwebshop.hu
- E-mail: webshop "kukac" bestirodatechnika.hu
13. Vevő elállási joga
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
irat minta letölthető.
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében jár el.
Elállási jogával élhet:
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint.
a távollevők között kötött szerződésekről, 4.§ és 5.§ szerint.
- A fogyasztót indoklás nélküli elállási jog illeti meg
- Az elállási jog a termék átvételét követő 14 napon belül gyakorolható.
- A fogyasztó írásbeli elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi.
- Elállási szándékáról e-mailben, telefonon, vagy ajánlott postai levélben is értesíthet minket.
- Vállalkozásunk a fogyasztó által kifizetett összeget 14 napon belül fizeti vissza, a fogyasztó egyedül az áru visszaküldésének

költségeit viseli.
- Webáruházunkban nem árulunk az elállási jogon kívül eső termékeket, így minden webáruházunkban vásárolt termékre
érvényesítheti elállási jogát.
13.1.
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés
alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét
veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott
termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14
napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
Speciális szabályok a nyomtatókellékekre vonatkozóan:
Fogyasztó a termékeket csak a jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékben használhatja az
elállási jog gyakorlása előtt. Az ezt meghaladó használat esetén a levont értékcsökkenés mértékével csökkentett összeget fizeti vissza
Szolgáltató.
Az alábbi mértékű használat tekinthető a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
mértékűnek:
Nyomtatók: 10 oldal nyomtatása felett a nyomtató értékcsökkenéséért felel a fogyasztó.
Tinták, tinta szettek, tisztítófolyadékok: Elállás esetén a termék fogyásának arányában álló értékcsökkenéssel számolhat a fogyasztó.
Abban az esetben, ha az meghaladja a termék kipróbálását (a termék kapacitásának 5%-a). Kizáró tényező: ha más forgalmazótól
származó tintát tölt a fogyasztó a patronba.
CISS rendszer (tintával töltve vagy tintával mellékelve): 2%-os tintafogyás a kipróbáláshoz elegendő. A 2% tintahiány felett a termék
értékcsökkenését a tinta fogyásának arányában levonja Szolgáltató a termék értékéből. Kizáró tényező: ha más forgalmazótól
származó tintát tölt a fogyasztó a rendszerbe.
Tintapatronok, tonerek: A kipróbáláshoz megállapított érték: a tintapatron/toner kapacitásának 5%-a. Az e feletti mennyiségű fogyás
miatt értékcsökkent lesz a termék, így ezt az összeget levonja Szolgáltató a termék értékéből.
13.2. Az Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését.
Az elállás jogával kapcsolatban teljes körű tájékoztatást talál a http://www.bestwebshop.hu/shop_help.php oldalunkon, Vásárlási
tudnivalók fül alatt.
14. Az e-szerződésről
14.1. Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.
14.2. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel vásárlóinknak. A
folyamatot a vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően vásárlóinknak
lehetősége nyílik az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött
megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés általunk
történő visszaigazolása vásárló partnerünkhöz általa hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől
számított 48 órán belül sem érkezik meg, partnerünk mentesül az ajánlati kötöttség alól.
14.3. A megrendelés és a visszaigazolás útján létrejött e-szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit a webáruház iktat és
archivál, az utóbb, 3 hónap időtartamon belül hozzáférhető.
14.4. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi
Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
15. Szerzői jogok, adatvédelem
15.1. A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői
jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti
jogkövetkezményekkel jár.
15.2. Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki.
Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és
rendelkezések előírásait.
16. A felelősség korlátozása
16.1. A Bartolák és Társai Kft. nem vállal felelősséget a BestWebshop Webáruház weboldal üzemeltetésével vagy használatával
kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott
károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.
16.2. A Vásárló által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vásárló kötelezettsége.
16.3. A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a
károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy
zárható ki.
16.4. Az Üzemeltető ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között
nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért.

17. Egyebek
17.1. A Vállalkozás az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az
esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás az Ügyfél adatait harmadik félnek
nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl.
futárszolgálat). A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor
hatályos rendelkezései szerint jár el.
17.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
17.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Békés Megyei Bíróság
(Gyulai Törvényszék 5700 Gyula, Béke sugárút 38.), illetve a Békéscsabai Járásbíróság (5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.) kizárólagos
illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát
előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Békés Megyei Békéltető Testület, 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. címén és
az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél. Békéscsabai Járási Hivatal Cím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Pf.: 512.
Telefonszám: 06-66/528-320.
17.4.
Vitarendezési platform:
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 telefonon, 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,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról
felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az
alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon
a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár
el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a

fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű
regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát
a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni
a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben
a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra,
hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a
fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül
bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt
vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

