
Általános Szerződési Feltételek
Érvényes: 2018. február 1-től visszavonásig

1. Cégadatok, nyitvatartás

1.1. Üzemeltető

Főnix-informatika Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Csokonai utca 61 3/9.
Üzletünk, telephelyünk címe: 3300, Eger, Cifrakapu út 160. (Vilati Center, Tesco -tól 1 perc séta)

Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 9-17.30 Szombaton 9-13:00
Telefon: +36 (70) 285 88 55, +36 (36) 769 085

E-mail: info@fonixinformatika.hu
Társaságot bejegyző cégbíróság: Heves Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-036106
Adószám: 25844601-2-10

1.2. Nyitva tartás

Hétfő-Péntek: 9:00 – 17:30
Szombat: 9:00 – 13:00
Vasárnap: ZÁRVA

1.3. A webáruház internetes felületének üzemeltetője (tárhelyszolgáltató)

CompMarket Hungary Zrt.
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

E-mail: info@compmarket.hu
Telefon: +36 1 222 6403
Honlap: www.compmarket.h  u

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH–117719/2017.

1.4. Általános rendelkezések

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: Feltételek – a Főnix-informatika Kft.
webáruházban  történő  megrendelésére  vonatkozó  általános  feltételeket  határozzák  meg.  Annak
érdekében,  hogy  a  webáruházban  található  termékek  megrendelésekor  tisztában  legyen  a
megrendelésre  és  szállításra  vonatkozó feltételekkel,  kérjük,  gondosan olvassa el  az  alábbiakat.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne, írjon a következő e-mail címre: info@fonixinformatika.  hu

A jelen  Feltételek  tartalmazzák  a  megrendelés  szabályait,  a  Vevő  és  az  Eladó  között  létrejövő
szerződés  alapvető  rendelkezéseit,  A jelen  Feltételek  határozzák  meg  továbbá  az  Eladó  mint  a
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Főnix-informatika  webáruház  weboldalt  üzemeltető  cég,  weboldal  üzemeltetésével  kapcsolatos
felelősségét.

Vevő  a  webáruházban  a  képernyőjén  megjelenő  megrendelőlap  kitöltésével  és  elküldésével
egyidejűleg  elfogadja,  és  magára  nézve  –  változtatás  nélkül  –  kötelezőnek  ismeri  el  a  jelen
Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-
vételi  vagy szállítási  szerződésben érvényesíteni.  Az Eladó fenntartja a jogot arra,  hogy a jelen
Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek,
árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A
termékek  szállítása  a  megrendelés  időpontjában  hatályos  feltételek  szerint  történik.  Ezért  arra
kérjük, hogy a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a webáruházat
a korábbiakban már használta.

2. A szerződés kötés lépései

A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve magyar.

2.1. Regisztráció

A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak! A kapcsolattartás a Főnix-informatika
Kft. későbbiekben mint Eladó részéről a regisztrációkor megadott e-mail címen történik.
Kérjük regisztráció előtt olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót. A regisztráció során a *-gal jelölt
mezők kitöltése kötelező.

A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadására van szükség:

• Személyes adatok: Név / Cégnév, adószám (ha van), telefon, e-mail cím
• Számlázási adatok: Irányítószám, település, cím (utca, házszám)

2.2. Regisztrációs adatok módosítása

Az  adatok  a  későbbiekben  a  felhasználónév  és  az  e-mail  cím  kivételével  a  webáruház
FELHASZNÁLÓ ADATAI szövegdobozon belül módosíthatóak. Az e-mail cím módosítására csak
az üzletben van lehetőség. A felhasználónév a későbbiekben nem módosítható.

2.3. Regisztráció törlése

Regisztrációjának törlését bármikor kérheti az üzletben vagy az  info@fonixinformatika.hu e-mail
címre  küldött  levélben.  A  törlési  kérelem  megérkezését  követően  az  Eladó haladéktalanul
gondoskodik  a  regisztrációjának  törléséről.  A felhasználói  adatok  a  törlést  követően  azonnal
eltávolításra kerülnek az adatbázisból.
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A  regisztráció  törlése  nem  érinti  a  már  leadott  megrendelésekhez  kapcsolódó  adatok  és
dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően
az adatok visszaállítására nincs lehetőség, azonban új regisztráció bármikor lehetséges.

2.4 A vásárlás menete

A webáruházban látható árak bruttó árak, a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák (céges vásárlóink részére a
nettó árakat is feltüntettük, de minden esetben a bruttó ár fizetendő).

Keresse meg weboldalunkon a kívánt terméket.  Ezt megteheti  a rendelési  szám vagy keresőszó
megadásával a kereső mezőben, vagy a bal oldalon található kategória-rendszer használatával. A
termékek tulajdonságai  a  termék adatlapján találhatók.  Amennyiben termékeinkkel  kapcsolatban
további kérdése lenne, ügyfélszolgálatunk telefonon vagy online rendelkezésére áll.

A  terméket  a  Kosárba gomb  megnyomásával  helyezheti  a  kosarába.  A  kosára  tartalmát
megtekintheti vagy eltávolíthat egy terméket a jobb oldalon található KOSÁR szövegdobozon belül
Kosár megtekintése gombra kattintva. Ekkor megjelenik a kosár tartalma, itt a termék sorban lévő
piros X gomb megnyomásával eltávolíthatja a kiválasztott terméket. A kosár automatikusan frissül.
Lehetséges a kosár tartalmának teljes ürítése is, a  Kosár megtekintése menüpontban vagy a jobb
oldali KOSÁR szövegdobozban a kosár ürítése gombot választani. Ekkor minden a kosárban lévő
termék eltávolításra kerül.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely az Áfát tartalmazza.

Amennyiben az Eladó körültekintése ellenére téves ár kerül feltüntetésre a webáruházban, különös
tekintettel  a  nyilvánvalóan  téves,  pl.  a  termék  közismert  árától  jelentősen  eltérő,  esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő pl. 0 Ft-os árra, akkor az Eladó jogosult a megrendelést törölni vagy a
termék helyes áron történő értékesítését és szállítását felajánlani.

2.5 Megrendelés

Megrendelni  csak  azon termékeket  tudja,  melyeket  a  kosarába  tesz.  A kosár  tartalma bármikor
módosítható, a benne lévő termékek törölhetők. Itt láthatja megrendelésének részleteit és értékét. A
termékeknél  megjelölt  beszerzési  idő  tájékoztató  jelleggel  kerül  feltüntetésre.  Az  1-3  napos
beszerzésű  termékek  a  nagykereskedésben  raktáron  találhatóak,  míg  a  3-5  napos  termékek
szállítására várni kell pár napot. A termékek beérkezéséről minden esetben az Eladó tud pontosabb
információval szolgálni.

A megrendelt termékekhez semmiféle szállítási díjat nem kell fizetni, mivel azokat az üzletünkben
lehet átvenni. Az Eladó nem végez házhoz szállítást.

A  termékeket  megrendelni  a  Megrendelés  gomb  megnyomásával  tudja,  ezután  átkerül  a
megrendelés  megerősítése  oldalra,  ahol  a  már  elmentett  adatait  láthatja.  Ezeket  az  aktuális
megrendelésre  vonatkozólag  módosítani  tudja.  Azonban  ez  csak  a  jelenlegi  rendelésre  lesznek
hatással,  az  elmentett  adatokat  a  rendszer  nem  módosítja!  A megjegyzés  rovatban  feltüntethet
bármilyen  a  rendeléssel  kapcsolatos  fontosabb  információt,  például  a  számla  kiállításához
szükséges adatokat.



A rendelés véglegesítése a Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés gomb megnyomásával jön
létre, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára. Ezután a rendszer automatikusan küld
Önnek egy visszaigazoló e-mailt a megrendelésről. Ez általában 1-2 perc, de legkésőbb 48 órán
belül a visszaigazolást meg kell kapnia.

A  megrendelő  által  tévesen  vagy  pontatlanul  megadott  rendelési  adatokra  visszavezethető
késedelemért és egyéb problémákért felelősséget nem vállalunk.

2.6 A szerződés létrejötte

A webáruház használata  során leadott  megrendelések ráutalás  formájában tett  jognyilatkozatnak
minősülnek. A Vevő megrendelése elküldésével az Eladó vásárlójává válik. A megrendelés az Eladó
ügyfélszolgálatának  írásbeli  visszaigazolása  után  tekinthető  véglegesnek.  A szerződés  ráutalás
formájában tett jognyilatkozat alapján jön létre, amikor a Vevő megkapja a visszaigazoló e-mailt a
rendelt  termékről.  A szerződés  megkötését  az  Eladó  a  megrendelés  kézhezvételének  igazolását
követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék nincs készletében.

2.7 Üzletben történő átvétel

A Vevő a rendelése leadása után, minden esetben kap az általános visszaigazolást után, a vevő által
megadott e-mail címre egy konkrét átvételi időpontot, mikortól biztosítják a termék átvételét az
üzlethelyiségben (kizárólag csak a nyitvatartási időn belül). Az üzletben készpénzes és bankkártyás
fizetési módra van lehetőség.

A termékre  vonatkozó  kárfelelősség  és  kockázat  a  Vevőre  akkor  száll  át,  amikor  a  Vevő  a
webáruházban megrendelt terméket az Eladótól átvette.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat
és tájékoztatókat, a termék Jótállási jegyét és a számlát.

2.8 Árak, fizetési mód és fizetés

Fizetési módok:

• Készpénz: a boltban átvételkor kell fizetni

• Előreutalással a következő bankszámlaszámra: 62000167-11067720 Centrál Takarék

• Bankkártyás fizetés a boltban átvételkor

A webáruházban feltüntetett árak, ajánlati árak. Az Eladó az árak árváltozásának jogát fenntartja.
Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetett árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad
az Eladó a Vevő felé e-mailen keresztül. Az egyes termékek árai alatt fel vannak tüntetve a várható
érkezési ideje, mivel a termékeket nem tartjuk raktáron. A webáruházban látott akciós árak esetében



az  akció  egy  meghatározott  ideig,  de  legfeljebb  egy  meghatározott  készlet  erejéig  tart  (amely
készlet  az  akció  záró  időpontját  megelőzően  is  kimerülhet).  A webáruházban  megjelenő  árak
minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig
teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az Áfát is) hiánytalanul
meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár hiánytalan megfizetése után érvényesül.

3. Elállási jog

A Vevő  és  az  Eladó  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló  45/2014.  (II.  26.)  Korm.
rendelet  alapján,  a  távollévők  és  az  üzlethelyiségen  kívül  kötött  szerződések  esetében  a  Vevőt
elállási jog illeti meg.

Az elállási jog kizárólag a Vevőre – szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró  természetes  személyre  –  vonatkozik,  aki  árut  vesz,  rendel,  kap,  használ,  igénybe  vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Vevő  jogosult  a  termék  adásvételére  irányuló  szerződés  esetén  –  saját  maga  vagy  az  általa
megjelölt,  a  fuvarozótól  eltérő  harmadik  személy  általi  átvételének  napjától  számított  –  14
(tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vevőt megilleti, hogy a szerződés
megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fontos kiemelni,  hogy elállás  esetén a Vevő felel  a termék jellegének,  tulajdonságainak és
működésének  megállapításához  szükséges  használatot  meghaladó  használatból  eredő
értékcsökkenésért.

3.1 Elállási jog gyakorlásának a menete

– Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát 14 napon belül kell jeleznie (például
telefonon, postai úton, elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére.

– az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését,

– Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai
úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-
mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából.

Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy levelét ajánlott küldeményként adja postára, ezáltal hitelt
érdemlően bizonyítható lesz a feladás dátuma! A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket
indokolatlan  késedelem  nélkül  az  Eladó  üzletébe  visszajuttatni,  de  legkésőbb  elállási
nyilatkozatának  közlésétől  számított  14  napon  belül  visszaküldeni.  A visszaküldés  határidőben
teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi (postára adja vagy az
általa megrendelt futárnak átadja).



A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem
gyakorolhatja, így különösen:

–  olyan nem előre gyártott  termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére
szabtak;
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

–  lezárt  csomagolású  hang-,  illetve  képfelvétel,  valamint  számítógépes  szoftver  példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.

4. Adatvédelmi tájékoztató

A Főnix-informatika (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban
kezeli  a  regisztrált  felhasználók  személyes  adatait,  kizárólag  a  megrendelések  teljesítésének
céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan
személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkalmas.  A személyes adatokat  csak a  cél  megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt
személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Főnix-informatika Kft. (3300 Eger, Cifrakapu utca 160.)
Az adatkezelő elérhetősége: +36 (36) 769 088, +36 (70) 285 8855, info@fonixinformatika.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az 
általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés 
teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Főnix-informatika Kft. munkatársai.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

• személyes adatainak helyesbítését,
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• személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház
oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes
adatok  lettek  csatolva.  A  megrendeléshez  kapcsolt  személyes  adatairól  tájékoztatást,  ezek
módosítását  vagy  törlését  az  adatkezelőnél  személyesen,  telefonon  vagy  e-mailben
kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon
belül,  közérthető formában,  a  regisztrált  felhasználó erre  irányuló  kérelmére  írásban megadja  a
tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik
a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha  a  regisztrált  felhasználó  nem  elégedett  az  adatkezelő  válaszával,  akkor  személyes  adatai
védelméhez  való  jogát  polgári  bíróság  előtt  érvényesítheti,  továbbá  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.243466
http://www.naih.hu/kapcsolat.html
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