
Futár Motorosbolt és Webáruház

Az áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetõségekkel igyekeztünk
felépíteni, hogy Ön minél egyszerûbben megtalálhassa és
megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsõsorban a
személyes vásárlás során is felmerülõ igényekhez igazítottuk, és azon
túlmenõen próbáltuk további ötletekkel segíteni a vásárlást. A
legmegfelelõbb termék kiválasztásának elõsegítésére, igyekszünk Önnek a
lehetõ legtöbb javaslatot, és információt nyújtani a kiválasztott termékekre
vonatkozóan.

Böngészés

Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkrõl.
Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges. A bejelentkezés
és regisztráció nélkül történõ böngészés közben is kiválaszthat termékeket,
amelyek egy átmeneti tárolóba kerülnek, s ha Ön regisztrálja magát adatai
megadásával ezen cikkek azonnal megrendelhetõek, így nem szükséges,
hogy bejelentkezés után újra kiválassza azokat. A termékek
megtekintésére egy többszintû menüstruktúrát hoztunk létre. A fõoldalon
található hivatkozások segítenek a fõ termékcsoport kiválasztásában,
melyen belül további alcsoportok szerepelnek. A kívánt termékcsoportra
kattintva, részletes terméklistát kap. Itt választhat a termékek közül, és
eljuthat a termékek részletes információs oldalaira, amelyen már fénykép
és részletes mûszaki leírás is található.A lap alján láthatja az árat, illetve itt
teheti kosarába a terméket.

https://futarmotorosbolt.hu/index.php


Amennyiben szeretne más termékeket is megtekinteni, az áruház minden
oldalán megtalálható kezelõgombok segítségével böngészhet tovább.

Keresési lehetõségek

* A GYORSKERESÉS funkcióval a vásárlást, illetve a kiválasztást
szeretnénk megkönnyíteni, mivel egy szót, vagy szótöredéket megadva
lehet keresni a termékek azonosítójában, megnevezésében és a
termékleírásban. 

 * Az ÖSSZETETT KERESÉS funkcióval jóval szélesebb skálán kereshet
akár a termék leírásban, akár a gyártó neve szerint, akár megadott
értékhatáron belül.

Rendelés

Érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási
adatainak megadásával adhat fel. A regisztráció során az adatlapot
értelemszerûen ki kell tölteni. Természetesen lehetõség van eltérõ szállítási
és számlázási cím megadására is, így akár ajándékot is küldhet
áruházunkból. A regisztrációt megelõzõen, vagy követõen kosarába
elhelyezheti a kívánt termékeket. Itt választhat fizetési és szállítási módot.
A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan
kiszámítja a fizetendõ szállítási díjat.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
WWW.FUTARMOTOROSBOLT.HU Jelen dokumentum nem kerül iktatásra
(utólag nem hozzáférhető), 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 (https://www.futarmotorosbolt.hu) és aldomainjein
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a



következő weboldalról: https://futarmotorosbolt.hu/vasarlasi-feltetelek.php
linkről

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Futár Motorosbolt Kft

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2330,
Dunaharaszti, Knézich u 17.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra
szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
futarmotorosbolt.hu@gmail.com

Nyilvántartási száma: 13 09 178523

Adószáma: 13719784-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága,: 1146 Budapest Thököly út 97-101. +36 1 467 6200, Fax: +36
1 550 3936 Levelezési cím 1443 Budapest, Pf. 175. E-mail cím
birosag@budapestkornyekit.birosag.hu Phone: (06 1) 467 6200

Telefonszáma: 06-70-572-3341

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató:

Neve: Wiking Számítástechnikai Kft. Postai cím: Budapest, 1158 Thököly u.
14. fsz. 1 Telefon: 06/20-530-1966 Email: info@nii.hu Cégjegyzék szám:
01-09-942166 Adószám: 22756802-2-42



2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.
tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

B) A jelen Szabályzat 2020. 10. 27. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség
változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos
változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó
jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a
weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan
érvényes.

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

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS Felhasználó a weboldalon történő
vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon
közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során



köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során
megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő
elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi
igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A
Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely
nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt
folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a
böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor
is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).
Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által
megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.
Ismételten felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím
vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás
kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés
létrejöttét.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE A
megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a
törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webshopban
Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről
fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Amennyiben akciós ár kerül
bevezetésre, Szolgáltató tájékoztatja Felhasználókat az akcióról, az eredeti



árról és az akciós árról. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága
ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a
nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy
becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0”
Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a

Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az
Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai
bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci
értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő
eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő
értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
Az előző ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll
fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak
is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak
megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát
kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben
nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és
kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron
visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

RENDELÉS MENETE Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik
a webshopba és megkezdheti a vásárlást. Felhasználó a megvásárolni
kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Felhasználó kosárba
helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a
kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Amennyiben Felhasználó további
terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása”
gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva
törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a termék neve



melletti mennyiségi mezőben átírható vagy a +/- jelre kattintva változtatható
a kívánt mennyiség.

Ha a felhasználó már nem kíván több terméket a kosarába helyezni a
„tovább a pénztárba” gombra kattint, hogy kiválassza a szállítási és fizetési
módot. Figyelem! Minimum rendelési összeg 2000ft. Ezen összeg alatt
kiszállítást nem tud kérni, csak személyes átvétel lehetséges.

A szállítási adatok oldalon a felhasználó megadja a szállításhoz szükséges
elérhetőségeit, illetve lehetősége van feliratkozni hírlevélre is a kérdőív
alatti rublikát kipipálva. Kattintson a „Tovább a szállítási módokhoz”
gombra. A felhasználó választhat az alábbi szállítási módok közül:
Személyes átvétel a webshop székhelyén: 2330., Dunaharaszti, Knézich u.
17. Személyes átvételre nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig, 9-17 óra
között, valamint szombaton 9-13 óra között van lehetőség. A helyszínen
készpénzes fizetésre van lehetőség. 2001. évi CVIII. törvény rendelkezik az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról.

ELÁLLÁS JOGA

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 szabályozása értelmében Fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az
elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés
megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon
belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e
tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében



meghatározott nyilatkozat-minta útján. Az elállási jog gyakorlására nyitva
álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó,
vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A
termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a
vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli. Nem illeti meg az elállási jog
Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A
fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette,
hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;

Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; olyan zárt
csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan
termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan vállalkozási szerződés
esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel
a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából;

A szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat
megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de



legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül
visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási
díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli. A fogyasztó köteles az árukat indokolatlan
késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés
Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen
leadni. A fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási
nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. A fogyasztó akkor tartja be a
határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a
termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a
fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,
kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A Szolgáltató nem
köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a
Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig
visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó
bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte:
a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben
Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt
adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. 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 Fogyasztó
Szolgáltató részére.



A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető
el. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog csak a Polgári
Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az
elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE:

A fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni. A 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.
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