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Jelen szabályzat tartalmazza a laptoptolto.eu webáruház (a továbbiakban: webáruház)
és minden hozzá szorosan kapcsolódó oldal felhasználási feltételeit és annak
szabályait. A webáruházban regisztráló természetes vagy jogi személy elfogadja a
jelen szabályzatban foglalt szerződési feltételeket, azzal, hogy regisztrációkor
megértette és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
I. Általános rendelkezések:
- A webáruház magyarországi tulajdonosa és üzemeltetője a Laptop Centrum
H u n g a r y K f t . ( M a g ya r o r s z á g , 1 1 5 2 B u d a p e s t , Fa ze k a s s o r 5 1 ;
cégjegyzékszám: 01-09-963423 Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál), (a
továbbiakban: társaság). A társaság 100%-ban magyarországi magánszemélyek
tulajdonában áll.
•
Cégnév: Laptop Centrum Hungary Kft.
•
Székhely: Magyarország, 1152 Budapest, Fazekas sor 51.
•
Vevőszolgálat: Magyarország, 1152 Budapest, Fazekas sor 51.
•
Közösségi Adószám: HU23391413
•
Adószám: 23391413-2-42
•
Cégjegyzékszám: 01-09-963423
•
Adatkezelési szám: NAIH-76152/2014
•
Számlaszám: OTP 11715007-20462563
•
IBAN: HU14 1171 5007 2046 2563 0000 0000
•
SWIFT: OTPV-HU-HB
•
Szerződés nyelvei: magyar
•
Értékesítő: Kristóf Ádám
•
E-mail: info@laptopcentrum.hu
•
Mobil: +36(30)211-01-01
- A társaság a webáruházon keresztül számítástechnikai termékek értékesítését
végzi. Termékeiknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól
eltérhetnek. Minden márkajelzés és logó a jogtulajdonosé, feltüntetésük csak
azonosításra szolgál!
- Feltüntetett áraink forintban értendő bruttó árak, a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.
- Webáruházunk akciós termékei a feltüntetett akció időtartamán belül valamint a
készlet ereéig érhetőek el
- Magyarországi üzemeltető vállalja a webáruház magyarországi üzemeltetését, ezen
területen az értékesítést, kapcsolattartást és szerződéskötést. Minden ide tartozó
feladat és tevékenység a társaság kötelessége ezért kizárólagos felelősséggel tartozik.
- A társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy a webáruház használatából ideiglenes jelleggel vagy véglegesen - kizárja mindazokat a személyeket, akik jelen
szabályzatban foglaltakat, illetve az internet használatára vonatkozó általános jogi
vagy etikai normákat nem tartják be, akik a webáruházban biztosított jogokkal
visszaélnek. A társaság a használatból való kizáráson túlmenően egyéb jogi
következményeket is érvényesíthet.
- Az Általános Szerződési Feltételeink (a továbbiakban: ÁSZF) szorosan ide tartozó, el
nem választható részét képzi Szállítási feltételek, Garanciális feltételek és
Adatvédelem menüpontjaink. Ezen pontokban az adott feltételek és rendelkezések
mellékletei találhatóak.
- A webáruház domain és tárhelyszolgáltatója a DO-MÉDIA Kft. (a továbbiakban:
szolgáltató)
II. Felhasználóra vonatkozó részletes szabályok:

- A webáruházban kizárólag olyan személyek vásárolhatnak, akik nem
cselekvőképtelenek, továbbá akik regisztrációja az on-line felületen sikeres volt. (a
továbbiakban: regisztrált felhasználók).
- A felhasználók a regisztrációhoz kötelesek on-line regisztrációs űrlapot kitölteni. A
felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és szavatolja, hogy a
regisztrációs oldalon feltüntetett és rögzített adatai a valóságnak megfelelnek.
- A sikeres regisztráció visszaigazolása e-mail útján történik a regisztrált felhasználó
által megadott e-mail címre.
- Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrált felhasználók által
megadott adatok valódiságát ellenőrizze, illetve megfelelő okiratok, illetve
dokumentumok becsatolását kérje a megadott adatok valóságtartalmának ellenőrzése
érdekében. Amennyiben a megadott adatok valóságtartalmával kapcsolatban kétségek
merülnek fel, az ellenőrzés időtartama alatt a regisztrált felhasználó hozzáférése
korlátozható vagy felfüggeszthető. Hamis adatszolgáltatás miatt a felhasználó a
webáruház használatából kizárható.
- A regisztrációval a felhasználó és a társaság között felhasználói szerződés jön létre,
jelen szabályzat rendelkezései szerint.
- A társaság, vagy tisztségviselői, alkalmazottai illetve a képviseletükben eljáró
személyek nem tartoznak felelősséggel a felhasználó által megadott adatok
igazságtartalmáért, valamint a webáruház használata közben tett nyilatkozataiért.
III. Vásárlás és regisztráció folyamata:
- A vásárló a termék/termékek kosárba helyezését követően a kosár oldalra lépve
megtekintheti az összes kiválasztott terméket és annak végösszegét. Valamennyi
termék kiválasztása után a felhasználó ellenőrzi a kívánt termék darabszámát.
- A szállítás és a fizetési mód kiválasztását követően a felhasználó feladata az adatok
végső ellenőrzése és a megrendelés jóváhagyása.
- Érvényes rendelés elküldéséhez regisztráció és bejelentkezés szükséges ez a
következő lépésben megtehető minden mező értelemszerű kitöltését
követően. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentes
lehessen.
- Utolsó lépés a megrendelés jóváhagyása ezzel küldi el a kosárba helyezett árura a
megrendelését, ezzel valósul meg a felhasználó és társaságunk közötti szerződéskötés
is.
- Adatbeviteli hibák kijavítását maga a regisztráló kezdeményezheti a regisztrációt
követően felhasználói fiókba belépve, itt módosíthat minden hibásan felvitt adatot.
Adatmódosításra rendelés véglegesítése előtt is van mód az adatok módosítása
gombra kattintva. Valamint kérheti az info@laptopcentrum.eu e-mail címen
adminisztrátorunk segítségét is, aki készséggel áll rendelkezésére a regisztrációt és
webáruházunk használatával kapcsoaltos kérdésekben.
- Felhasználó regisztrációt bárki leadhat és az oldalunkon feltüntetett bruttó árakon
vásárolhat termékeinkből.
- Sikeres regisztrációról társaságunk az info@laptopcentrum.eu e-mail címről azonnal
visszaigazoló levelet küld, melyben az adatok visszaigazolása után válik regisztrált
felhasználónkká, aki már rendeléseket adhat le, beléphet felhasználói fiókjába, ott
adminisztrálhatja személyes adatait és kezelheti megrendeléseit. A visszaigazoló email 72 órán belül érvényességét veszti, regisztrációs kérelem automatikusan törlésre
kerül.
- Lehetőséget biztosítunk továbbá webáruházunkban viszonteladói regisztráció
leadására is, mely elbírálása után számos előnyhöz juttatjuk partnereinket.
- Viszonteladó regisztrációt bárki kezdeményezhet, azonban regisztrációját
értékesítőnk csak abban az esetben hagyja jóvá, ha igazolni tudja számítástechnika
területén folytatott tevékenységét. Ez lehet céges dokumentum, weboldal, webáruház,
bolt avagy üzletrész. Ezen dokumentumokat a regisztráció leadásával párhuzamosan
az info@laptopcentrum.hu címre, vagy társaságunk székhelyére (Laptop Centrum

Hungary Kft. Magyarország 1152 Budapest, Fazekas sor 51.) legyenek kedvesek
eljuttatni.
- Viszonteladó regisztráció jóváhagyása után az összes
webáruházunkban megtalálható terméket kedvezményes viszonteladó árakon
böngészhetnek és adhatnak le rájuk megrendelést.
- Érvényes és visszaigazolt felhasználó és viszonteladó regisztrációnál társaságunk
nem határoz meg se értéket, se mennyiséget, amit kötelezően előírna minimális
rendelésnek.
- Érvényes regisztráció leadásakor a mindenkor érvényes ÁSZF megismerete és az
abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűként ismeri el minden regisztráló.
- Webáruházunkban leadott megrendelést írásos megrendelésnek kell tekinteni.
- Felhasználó belátására bízva az info@laptopcentrum.hu címen indoklás nélkül kérheti
regisztrációja törlését is.
IV. Fizetési feltételek:
- A regisztrált felhasználók és a társaság közötti pénzmozgás történhet készpénzben,
átutalással és utánvéttel. A társaság a fizetési mód megválasztását a webáruház
portálon feltüntetett opciók között a regisztrált felhasználó belátására bízza.
- Az adásvételi szerződés létrejöttéhez a felhasználó által készpénz, előre fizetés, vagy
utánvéttel történő fizetés szükséges.
V. Szállítási feltételek:
- A megvásárolt terméket a társaság szerződött futárszolgálati partnerével a Magyar
Posta Zrt. (a továbbiakban: MPL) juttatja el a vásárlónak. Továbbá lehetőség van
személyes átvételre is, részletek a Szállítási feltételek menüpont alatt. A szállítási
költségek bruttó 20.000Ft alatti vásárlás esetén a vevőt terhelik, míg bruttó 20.000Ft
felett társaságunk átvállalja.
- Társaságunk kizárja a felelősségét minden olyan kár, sérülés, hiba, illetve egyéb
igény vonatkozásában, amely a szállítás során illetőleg a vásárolt árunak a futár
részére történt átadását követően keletkeztek. Ezen igények a futárral szemben
közvetlenül érvényesíthetők.
- Munkanap 14 óráig beérkező megrendelések esetén másnap, ez után beérkezőket az
azt követő munkanap szállít házhoz és kézbesíti a címzettnek szerződött
futárpartnerünk az MPL. A megadott szállítási határidő az áru ellenértékének
magyarországi számlánkon való jóváírásától értendő.
- Megrendelés állapotáról folyamatos általános tájékoztatást ad webáruházunk, ez
kezdődik az azonnali megrendelés visszaigazolásával. Naprakész információt, vagy
csomag nyomonkövetést az info@laptopcentrum.hu címen bármikor kérhet
értékesítőnktől.
- Webáruházunkban kötöttségek nélkül biztonságosan vásárolhat, minden
termékünkre 14 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk! További információ
a Garanciális feltételek menüpont alatt.
VI. Elállás, a regisztrált felhasználói jogviszony megszüntetése:
- Minden regisztrált felhasználónak jogában áll bármikor regisztrált felhasználói
státuszát megszűntetni.
- Az elálló nyilatkozatot a regisztrált felhasználó írásban (akár elektronikus formában
is) köteles megtenni a társaság felé.
VII. Vásárlással kapcsolatos elállási jog:
- A távollévők közötti ügyleteket szabályozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. §
értelmében a vásárlót megilleti az elállás joga, mellyel a fogyasztó 8 munkanapon

belül indoklás nélkül élhet, ezt társaságunk 14 napra egészíti ki új termék vásárlása
esetén.
- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.
- Az elállás módja: termék visszaküldése, vagy személyes leadása (társaság
vevőszolgálatára) eredeti sértetlen állapotban számlával, használati útmutatóval
együtt, ahogy azt társaságunktól kézhezkapta. Ezzel egyidőben köteles a vásárló
írásban is jelezni elállási szándékát társaságunk felé az info@laptopcentrum.eu e-mail
címen.
- Elállási jogát a termék kézhezvételtől számított 14 napon belűl gyakorolhatja írásban
történő felmondással!
- Társaságunk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék
(kivétel felbontott csomagolás) visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes árát
megtéríteni. Utánvétes csomagokat nem veszünk át!
- 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § 6-os pontja szerint az elállási jog gyakorlása
semmi többlet költséggel nem jár, azonban a termék visszajuttatásáról a vásárlónak
kell gondoskodni. Valamint társaságunk követelheti a termék nem rendeltetésszerű
használatából eredő kárainak megtérítését.
VIII. Záró rendelkezések:
- A webáruházban lebonyolított jogügyletek vonatkozásában a magyar jog az
irányadó. A jelen webáruház ellen indított bármely jogvita vonatkozásában a pertárgy
értékétől függően a Budakörnyéki Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességgel bírnak.
- A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba
foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja. Az iktatás adatbázisban
történik a szolgáltató tárhelyén. Erre társaságunknak nincs ráhatása, megszűntetése a
regisztráció törlésével kezdeményezhető webáruházunknál.
- Jelen szabályzat és változásai a webáruházban történő közzététellel lépnek hatályba.
A változásokról a regisztrált felhasználókat külön értesíteni nem kell, a mindenkor
érvényes ÁSZF webáruházunk oldalán megtekinthető.
- Amennyiben jelen szabályzat bármely rendelkezése avagy bekezdése érvénytelen
vagy szabálytalan lenne, ez a körülmény a szabályzat többi rendelkezésének és
bekezdésének érvényességét vagy hatályosságát nem érinti.
- A regisztrált felhasználók személyes adatainak védelméről szabályzat rendelkezik, ez
megtalálható az Adatvédelem menüpont alatt.

