Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek
érvényes: 2018. május 24-től
- www.belyegzomuhely.hu -

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktv elhasználója kíván lenni Webáruházunknak,
fgyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye
igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekint
magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus ormában kerül
megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási olyamatával kapcsolatosan elmerülő
kérdések esetén a megadot elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

1. Üzemeltetői adatok, in ormációk
2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
3. A kínált termékek kategória besorolása
4. Rendelési in ormációk ismertetése
5. A megrendelések eldolgozásával kapcsolatos in ormációk
6. Rendelés lépéseinek bemutatása
7. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fzetésének ismertetése
8. Házhoz szállítással kapcsolatos in ormációk, tudnivalók bemutatása
9. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
12. Elállási/ elmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
13. Adatkezelési nyilatkozat
14. Jogorvoslat lehetőségek
15. Egyéb rendelkezések, in ormációk

1. Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: TPrint.hu Bt.
Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 44.
Telephely – üzlet cím: 1138 Budapest, Esztergomi út 44.
Panaszkezelés cím: 1138 Budapest, Esztergomi út 44.
Adószám: 21137587-2-41
Cégjegyzék szám: 01-06-746490
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus levelezési cím: in o@belyegzomuhely.hu
Tele onos elérhetőség: (1) 359-2583
Szállítási partner, partnerek megnevezése: MPL (Magyar Posta Zrt.)
Személyes átvételei lehetőség: 1138 Budapest, Esztergomi út 44.
Megrendelések eldolgozása hétköznapokon történik: 8-16 óra közöt
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-2 munkanap
Webáruház domain: www.belyegzomuhely.hu
Webáruház technikai partnere:
Colop Skopek GmbH & Co. KG
Dr-Arming-Straße 5
4600 Wels
Austria
Tel: (+43) 7242 66104
E-mail: help@colopesolutons.com

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Cégünk bélyegzők és a hozzá kapcsolódó termékek, kiegészítők illetve lézergravírozot termékek (pl.
estékek, párnák, egyedi szöveglemezek, névtáblák) készítésével, orgalmazásával oglalkozik.

Megrendelési lehetőségek:

- online a webáruházon keresztül
- személyesen üzletünkben

Átvételi lehetőségek:
- kiszállítással
- személyesen üzletünkben

3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

- Szöveglemez, gumilap

- Ön estékező szövegbélyegzők
- STANDARD bélyegzők
- ZSEB bélyegzők
- HOSSZÚ téglalap bélyegzők
- NÉGYZET bélyegzők
- KÖRNYEZETBARÁT bélyegzők
- MAGAS téglalap bélyegzők
- KÖR, OVÁL bélyegzők
- Műanyagvázas- nyeles bélyegzők
- Fémvázas bélyegzők

- DÁTUMOS bélyegzők
- Dátumbélyegzők
- Dátumbélyegzők fx, állítható szöveggel
- Dátumbélyegzők tetszőleges szöveggel

- Kirakós bélyegzők

- Bélyegző estékek

- Irodai estékek
- UV estékek
- Gyorsan száradó technológia

- SORSZÁMOZÓ bélyegző

- Bélyegzőtokok

- CÉGTÁBLÁK

A termékekre vonatkozóan megjelenítet árak tartalmazzák a törvényben előírt á át (jelen esetben
27%), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Külön csomagolási költség nem kerül elszámításra!

4. Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. Amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával
mindössze a kosár tartalmát összeállítani, illetve regisztrált elhasználóként a rendelt lenyomatok
egy esetleges változást követően később módosíthatóak is, ezért praktkus lehet a regisztráció
elvégzése.

5. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések eldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig.
A megrendelés eldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül
eldolgozásra.
Megrendelés esetén automatkus e-mail üzenetben a webáruház elküldi a rendelés adatt. Ezt
követően a rendelt tételek ellenőrzésre kerülnek és egy visszaigazoló e-mailben jelezzük, hogy a
gyártás elindult és mikorra várható a megrendelés teljesítése. Általános teljesítési határidő, a
visszaigazolástól számítot maximum 1-2 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenítet képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal elelősséget az esetleges technikai ismertetők a
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miat történő előzetes bejelentés nélküli változása miat.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor! Ez esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra
kerül az összeg küldőjének részére.
Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadot e-mail címre visszaigazolást,
javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem
kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye el a kapcsolatot velünk a megadot elérhetőségeken.

6. Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket válassza ki és a KOSÁRBA TESZEM gombbal helyezhet a
kosarába. Amennyiben olyan terméket választot amelynek szerkeszthető a szövegezése az erre
szolgáló ablakban tudja módosítani a mintát. It tudja kiválasztani a lenyomat színét is.
A Tovább után olvassa át fgyelmesen a szövegezést és ha az meg elelő akkor pipálja ki az „Igen, ezt
a lenyomatot kérem!” ablakot.
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „törlés” gombra katntva törölhet a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni
kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően katntson a Kosár adatainak újraszámítása
gombra.
3. A belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni. A
megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció!/*
4. Számlázási cím megadása
5. Szállítási cím megadása
6. Szállítási mód kiválasztása.
7. Fizetési mód kiválasztása.
8. Fogadja el a rendelési eltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak
tartalmát.
7. Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra katntva tudja elküldeni
megrendelését, előte azonban még egyszer ellenőrizhet a megadot adatokat, illetve megjegyzést
is küldhet a megrendelésével. (Pl: különleges kérések, kérdések) Szükség esetén ezen az oldalon
módosítani tudja a megadot adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A
megrendelés elküldését követen Ügy élszolgálatunkkal történő kapcsolatelvétel útján tudja
módosítani a megrendelés adatait.

8. A megrendelés elküldését követően a megadot e-mail címre automatkus visszaigazolást kap a
megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.
9. A beérkezet megrendelését ellenőrizzük és minden esetben egy e-mailben visszaigazoljuk a
várható elkészítési határidővel, illetve szükség esetén egyeztetjük az adatokat, javasolunk
módosításokat!

*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a
jövőben regisztrált elhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a
szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a
megadot adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell
végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadot e-mail cím
esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a
beérkezet üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét
mappákat is.
Hibásan megadot tele onszám esetén nem tudjuk elvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy
hiányosan megadot kapcsolatelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése
ellehetetlenülhet.
Megrendelését tele onon keresztül is leadhatja normál díjas tele onszámunkon. Tele onon történő
megrendelés leadása nem jár plusz díjjal. Bélyegző, tábla, gumilap szövegezését kizárólag írásban
ogadunk el (e-mail, ax) a későbbi élreértések elkerülése véget!

7. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fzetésének módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a utárnak kell kifzetni.
A fzetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz.
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a utár előt szíveskedjék
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv elvételét, és
ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban el ogadni!
Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a
házhoz szállítás díja kedvezőbb.

8. Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a DPD vagy MPL (Magyar Posta Zrt.) kézbesít. A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közöt időszakban. Pontos időpont nem oglalható,
de a kiszállítást megelőző munkanap a utárszolgálat kiküld egy értesítő levelet amelyben még
módosítható a kiszállítás napja.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik othon, szállítási címként célszerű (amennyiben
van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A utárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg.
Az át nem vet csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

9. Házhoz szállítás díjszabása

Normál következő munkanapra történő kiszállítás
Utánvétellel: 1.300,-/csomag
Előreutalással vagy bankkártyás fzetéssel: 1.000,-/csomag

15.000,- rendelési összeg elet a kiszállítás költsége 0,- bármely fzetési móddal

Sürgős 4 órán belüli kézbesítés Budapesten
Fizetési mód: kizárólag előreutalással vagy bankkártyás fzetéssel lehetséges, díja: 1.900,-/ uvar

10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fzetési kötelezetsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje
meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fzetni annak díját a utárnak!
Át nem vet, visszaküldöt csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének
előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Tprint.hu Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetk meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választot igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhete, úgy igényelhet az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással
kijavítathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választot kellékszavatossági jogáról egy másikra is átérhet, az átérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adot okot.

Milyen határidőben érvényesíthet Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak el edezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
el edezésétől számítot kető hónapon belül közölni. Ugyanakkor elhívom a fgyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számítot két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesíthet.

Kivel szemben érvényesíthet kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesíthet kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb eltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számítot hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb eltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tprint.hu
Bt. vállalkozás nyújtota. A teljesítéstől számítot hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által elismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározot jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetk meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérhet.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem elel meg a orgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adot leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthet Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi orgalomba hozatalától számítot két éven
belül érvényesíthet. E határidő elteltével e jogosultságát elveszt.

Kivel szemben és milyen egyéb eltétellel érvényesíthet termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy orgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó ( orgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezetsége alól?

A gyártó ( orgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezetsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzlet tevékenysége körében gyártota, illetve hozta orgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a orgalomba hozatal időpontjában nem volt
elismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak ( orgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom fgyelmét, hogy ugyanazon hiba miat kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítot részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthet.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezet jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetk meg jótállás alapján?
Az egyes tartós ogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén
az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra
kötelezet kötelezetségének a jogosult elhívására - meg elelő határidőben - nem tesz eleget, a
jótállási igény a elhívásban tűzöt határidő elteltétől számítot három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó
szabályokat kell meg elelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a ogyasztási cikk ogyasztó részére történő átadása, vagy ha
az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízotja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz
ordulni!
A jótállás kötelező esetei:
- Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen hűtőszekrény, agyasztó, kombinált
hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centri uga, szárítógép és ezek bármely kombinációja,
mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, űtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó
berendezés, porszívó, gőzzel működő tszttógép, szőnyegtszttó-gép, padlósúroló- és ényesítőgép,
varrógép, kötőgép, villanybojler, szivatyúú
- villamos energiával működtetet konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen

mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávé őző, kávé őzőgép, víz orraló, konyhai robotgép,
grillsütő, olajsütő, ostyasütő, ánksütő, go risütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő,
elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtató azék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn
készítő, elektromos kontaktgrill, orgónyárs, mini tűzhely, rizs őző készülék, tészta őző, tojás őző,
ételpároló, légkeveréses őzőedény, gyümölcsaszalóú
- gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler,
gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpaú
- motoros kert gépek és nem motoros kertészet eszközök 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen
kapálógép, űnyíró, űkasza, tologatós űnyíróú
- motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen lánc űrész, úrógép,
ütve úrógép, sarokköszörű, kör űrész, gyaluú
- legalább egyéves kihordási idejű gyógyászat segédeszközök és készülékek, valamint
napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár eletú
- egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen elektromos
masszírozó, mágneses termék, ényterápiás eszközú
- közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár,
elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó,
lakókocsi, után utós lakókocsi, után utóú
- motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár eletú
- gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen pelenkázó-, illetve mosdatóállvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülésú
- gyermekmegfgyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen légzésfgyelő,
szívhangfgyelő, bébiőrzőú
- gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, othoni
használatra 10 000 Ft eladási ár eletú
- világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen lámpatest, ény orrású
- biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár eletú
- elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen tele on,
mobiltele on, tele axkészülék, több unkciós készülékú
- híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító
készülékú műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor,
videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó,
szalagos és kazetás magnó, CD- elvevő és lejátszó, DVD- elvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray
lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró,
hang al, mikro on és ülhallgató, head-setú

- in ormációtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen asztali számítógép,
laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, ényképezőgép, flm- és hang elvevő
kamera, videokamera és camcorder, dikta on, otónyomtató, flm- és diaszkenner, MP3 és MP4
lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép,
zsebszámológépú
- irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen iratmegsemmisítő,
énymásoló, laminálógépú
- írásvettők és flmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen flm- és
írásvettő, flmnagyító, flmelőhívó- és flm eldolgozó készülékú
- optkai eszközök 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkópú
- hangszerek 10 000 Ft eladási ár eletú
- órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár eletú
- bel- és kültéri bútorok, ekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár eletú
- mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár eletú
- lő egyverek 10 000 Ft eladási ár eletú
- sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár eletú
- villamos energiával működtetet szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár elet, így különösen
hajszárító, haj ormázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotvaú
- nemes és élnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházat termékek 50 000 Ft eladási ár eletú
- az előzőekben elsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft
eladási ár elet.”
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezetsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezetsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezet.
Felhívjuk a fgyelmét, hogy ugyanazon hiba miat kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból akadó jogok a szavatossági jogosultságoktól üggetlenül
megilletk.
12. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A ogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megillet az indokolás nélküli elállás
joga. A ogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik az
utoljára szolgáltatot terméknek,
a ogyasztó vagy az általa megjelölt, a uvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számítot tzennégy napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban oglaltak nem érintk a ogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározot
elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közöt időszakban is
gyakorolja.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése
megkezdődöt, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elmondani a szerződést.
Az elállási/ elmondási határidő, a termék átvételének napjától számítot 14 nap.
Ha Ön elállási/ elmondási jogával élni kíván, elállási/ elmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljutatni (például postán, tele axon vagy elektronikus úton küldöt levél
útján) az alábbi címre:
TPrint.hu Bt.
1138 Budapest, Esztergomi út 44.
Tel./ ax: +36 1 359 2583
E-mail: in o@belyegzomuhely.hu
Ebből a célból elhasználhatja a mellékelt elállási/ elmondási nyilatkozat-mintát is.
Letölthető elállási minta: elallasi_minta.pd
Ön határidőben gyakorolja elállási/ elmondási jogát, ha a ent megjelölt határidő lejárta előt
elküldi elállási/ elmondási nyilatkozatát. A ogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározot elállási és elmondási jogot a rendeletben oglaltakkal
összhangban gyakorolta.

A fogyasztó kötelezetségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a ogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak meg elelően eláll a szerződéstől,
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számítot tzennégy napon
belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazot
személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítetnek minősül, ha a ogyasztó a terméket a
határidő lejárta előt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A ogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell
visszaküldeni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A ogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért elel.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll etől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számítot 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesítet valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a uvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiat merültek el, hogy Ön az általunk elkínált, legolcsóbb szokásos uvarozási módtól
eltérő uvarozási módot választot.) A visszatérítés során az eredet ügylet során alkalmazot fzetési
móddal egyező fzetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fzetési mód igénybevételéhez
ki ejezeten a hozzájárulását adjaú e visszatérítési mód alkalmazásából ki olyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a
terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kető közül a korábbi időpontot kell
fgyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számítot 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartotnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előt elküldi a terméket és a termék
visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Nem illet meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
Az elállási jog kizártsága
Az Eladó ki ejezeten elhívja az Ön fgyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014
(II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében oglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e”
pontban meghatározotak esetén:
- olyan nem előre gyártot termék esetében, amelyet a ogyasztó utasítása alapján vagy ki ejezet
kérésére állítotak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a ogyasztó személyére
szabtakú
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél ogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkelú

13. Adatkezelési nyilatkozat

Aktuális adatkezelési nyilatkozatunk az alábbi linken érhető el:
htp://statc.belyegzomuhely.hu/pd /adatkezelesi_tajekoztato.pd

14. Jogorvoslatal élhet

Nemzet Adatvédelmi és In ormációszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, P .: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet asor 22/c
Tele on: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: htp://naih.hu

15. Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési eltételekben nem szabályozot kérdésekben a polgári törvénykönyv,
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
in ormációs társadalommal össze üggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével el ogadja a
Tprint.hu Bt. általános szerződési eltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.
Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez katntson az
alábbi linkre.

Budapest, 2018. május 24.
Letölthető ÁSZF: htp://statc.belyegzomuhely.hu/pd /ASZF-2018-05-24.pd

