Hatályos: 2019. március 10. napjától
1.) Érvényesség
Ezen Általános szerzõdési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) lépnek hatályba a
techdiszkont.superwebaruhaz.hu (továbbiakban: Techdiszkont) weboldalán keresztül történõ
megrendeléskor.

2.) Techdiszkont webáruház üzemeltetõ:

Gézengúz 2003 Bt. 2243 Kóka, Felsõvásártér 114.

Telephely: 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz.

Cégjegyzékszám: 13-06-050294

Adószám: 21877726-1-13

Ügyvezetõ igazgató: Sárköziné Dobszai Magdolna

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-30/44-00-161; skype: mobilbolt2003@gmail.com

Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi idõben érhetõ el:
Hétfõ - péntek 08:00 - 16:00
Szombat 08:00 - 12:00
Ügyfélszolgálat e-mail címe: mobilbolt2003@gmail.com
Munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfõ, május 1., pünkösdhétfõ,
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.): nincs ügyfélszolgálat.
3.) A szerzõdés létrejötte

A www.techdiszkont.superwebaruhaz.hu felülelet üzemeltetési nyelve: MAGYAR, a szerzõdéskötés
megkötésének nyelve: MAGYAR, ügyfélszolgálatunk nyelve: MAGYAR.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

> felhasználónév (tetszõlegesen válaszható, amennyiben korábban valaki már nem regsztrálta azt

rendszerünkben)

> valós e-mail cím

> jelszó (a jelszóbiztonság fontos szempont, ajánlott: kis- és nagybetû, szám, ill. speciális karakter
használata)

Regisztrációt követõen visszaigazoló e-mail-t küld a superwebaruhaz.hu weboldal (amelynek
kiküldésére a Gézengúz 2003 Bt. nem bír befolyással), és ezt követõen van lehetõség belépésre,
illetve név, telefonszám, szállítási- és számlázási cím megadására. Az adatai törlését az oldalra
belépve a Regisztrációs adataim / Adatok törlése gombra kattintva kérheti, amely alapján a rendszer
azokat törli. Az adatok törlését kérheti továbbá a mobilbolt2003@gmail.com e-mail címre, vagy a Bt.
levelezési címére küldött levélben is, amely alapján azt végrehajtjuk a rendszerbõl.

Amennyiben adatbevitel hiba történik, úgy a bevitt adatokat Ön tudja törölni a fentiekben leírtak
szerint. A superwebaruhaz.hu admin felületén az adatok módosítását a Gézengúz 2003 Bt. nem
jogosult végrehajtani, törölni. Rendelés esetén történõ adatbevitel hiba esetén a Megrendelés
véglegesítése gomb lenyomása elõtt áll módjában visszalépni, és korrigálni, javítani a hibásan bevitt
adatokat.

(a) A Vásárló a ,,Kattintson ide a fizetés véglegesítéséhez" gombra történõ kattintással kötelezõ
érvényû ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja jelen
ÁSZF érvényességét.
(b) A kézhezvétel megerõsítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül,
igazolja, hogy a Vásárló megrendelését a Gézengúz 2003 Bt. megkapta, viszont azonban nem
jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

(b.1.) A visszaigazolás a Gézengúz 2003 Bt. részérõl 48 órán belül történik meg a használt
webáruházkörnyezet üzemetetõi felületén keresztül a megadott e-mail címre.

(b.2.) Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, úgy a megrendelõ, vásárló az
ajánlati kötöttség alól mentesül.

(c) A szerzõdés csak akkor tekinthetõ megkötött szerzõdésnek, amikor a Gézengúz 2003 Bt.
kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mailben küldésével igazol vissza. A
megkötött szerzõdés adatait a www.superwebaruhaz.hu weboldal admin felülete tárolja, az iktatásra
nem kerül, de az admin felületen a rendelés adatai elérhetõek (név, telefonszám, szállítási és
számlázási cím, vásárolt termék, vételár, szállítás módja és költsége, a rendszer által rendelési
sorszám). A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerzõdés írásba foglalt
szerzõdésnek minõsül. A superwebaruhaz.hu oldal a jogszabályban elõírt kötelezettség szerint a
megadott adatokat kezeli az abban foglalt határidõig (jellemzõen 5 év).

(d) A Vásárló a Techdiszkontban történõ regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az
Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában
van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
(e) Amennyiben a vásárlást megelõzõen a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja,
vagy keresse e-mailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

4.) A termék rendelkezésre állása
(a) Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a
,,rendelhetõ"-ként feltüntetett termék termék nem beszerezhetõ a weboldalon feltüntetett
idõtartamon belül a Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru
megrendelését, ebben az esetben szerzõdéskötés nem történik, amirõl a vásárló értesítést kap.
Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
(b) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthetõ a Gézengúz 2003 Bt.-hez, vagy a
vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik. Nem terheli a Gézengúz
2003 Bt.-t semmilyen felelõsség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik
meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet, elérhetõséget adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely
telítettsége miatt számára nem hozzáférhetõ.

c.) A visszaélések, és kellemetlenségek elkerülése érdekében a webáruházunk
munkatársatelefonon felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot a rendelés megerõsítése és
adategyeztetés érdekében.

d.) A Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának a jogot, hogy azon vásárlók esetében, akik korábbi
utánvétes rendelésüket nem vették át, kizárólag elõre utalást követõen postázzon ismételten
bármilyen terméket, vagy nyújtson bármilyen szolgáltatást! A vásárló azonosítása név, megadott
adatok, rendszer által közölt IP - cím alapján történik.

e.) A Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának a jogot, hogy nagyobb összegû vásárlás esetén
(egyedi elbírálás alapján) elõleg megfizetéséhez köti a rendelés teljesítését!

5.) A termék átvétele, és a szállítás
(a) Személyes átvétel esetén a Techdiszkont e-mail útján értesítést küld a Vásárló részére a termék
megérkezésérõl. A termék átvételére a Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz.
alatt található üzletében van lehetõség az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétõl számított 10 napon belül átvenni. A
rendelés átvételéhez a vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi
értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl.
útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az
átvételi értesítõ kézhezvételétõl számított 10 napon belül, a Gézengúz 2003 Bt. fenntartja magának
a jogot, hogy a vásárlási szerzõdéstõl elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett
árnak megfelelõ összegû jóváírást kap -eltérõ megállapodás hiányában - az eredeti fizetés
formájában (azaz számlára visszautalás, illetve készpénzvisszafizetés).

b.) Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történõ kiszállítás esetén vehetõ igénybe a
Szállítási információk menüpontban írtak szerint.

6.) Fizetés és számlakiállítás
(a) A Techdiszkont-ban minden ár Magyar forintban van megadva, és magába foglalja az ÁFA-t,
de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza. Csomagolási
költség nem kerül felszámításra.
(b) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló választhat a megjelenõ fizetési és szállítási
módok közül.
(c) A szállítási költséggel egybefoglalt vételár elõre történõ utalása esetén :

OTP Bank 11742575-20002712-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú számlára utalja el a Vásárló.

A fizetés során beírt adatokat a Gézengúz 2003 Bt. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelõ cég
kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérõ adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen
esetekben.

d.) Futárszolgálattal történõ utánvétes kézbesítés esetén a Vásárló a futárszolgálat munkatársa
részére fizeti meg a szállítási költséggel egybefoglalt vételárat készpénzben.

e.) Személyes átvétel esetén a Vásárló fenti címen írt üzletben fizeti meg a vételárat készpénzben,
vagy a c.) pontban írt számlára a termék átvételét megelõzõen átutalja.
f.) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülõ összes költség különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett
bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a
vásárlót terheli.
A Gézengúz 2003 Bt. által kiállított számla (alanyi ÁFA - mentes) megfelel az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak.

7.) Tulajdonjogi korlátozások
A kiszállított árucikk a Gézengúz 2003 Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, amíg a fizetés teljes
egészében meg nem történik a Vásárló részérõl.

8.) Vásárlói kör meghatározása
A Techdiszkont-ban ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint
végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A
Techdiszkont ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerzõdéses ajánlatot,
amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az
ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük,

amennyiben feltételezhetõ, hogy a rendelés ezt a mértéket túllépi a Techdiszkont fenntartja
magának a jogot a teljesítés visszautasítására.
9.) Fogyasztó jogszabályon alapuló és a Gézengúz 2003 Bt.(Techdiszkont) által önként vállalt
elállási joga
(a) Ha a Vásárló fogyasztónak minõsül, megilleti az elállás joga a távollevõk között kötött
szerzõdésekrõl szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében Techdiszkont vásárolt
termékek tekintetében.
(b) A fogyasztó elállhat a szerzõdéstõl az ügyfélszolgálati email címünkön,
(mobilbolt2003@gmail.com), vagy személyesen üzletünkben a vásárlástól számított 14 napon belül
anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidõ lejárta elõtt
megkapta az árut - annak visszaküldésével.

A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerzõdés esetében a (I.) termék
megrendelésének napjától, illetve annak átvételének napjától számított 14 napon belül, (II) több
termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a
fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó terméket átveszi, (III)
szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdéskötés napjától számított 14 napon
belül gyakorolhatja. A termék megrendelése, és az átvétel napja között a fogyasztót az elállás joga
megilleti.

Amennyiben a Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett
eleget az elállási határidõ tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidõ
lejártát követõ tizenkét hónapon belül Gézengúz 2003 Bt. megadja a fogyasztónak a meghatározott
tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidõ az e tájékoztatás közlésétõl
számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék idõbeni
eljuttatása elegendõ az elállási határidõ betartásához.

(c) Amennyiben a fogyasztónak minõsülõ vásárló eláll a szerzõdéstõl, köteles a terméket
haladéktalanul, de legkésõbb az elállás közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy az
üzletben átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék
visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl
fogyasztó köteles megtéríteni a Gézengúz 2003 Bt. részére a termék jellegének, tulajdonságainak
és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredõ
értékcsökkenést.
Áru visszajuttatása a következõ címre lehetséges:

Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz.

(d) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen általános üzleti
feltételek 1. sz. mellékletében található.

e.) A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §
szakaszában meghatározott kivételek esetén.

A részletes szabályok: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerzõdések részletes szabályairól

A visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
sértetlen
hibátlan
ép
karcolásmentes
elszínezõdéstõl mentes
szagmentes
tiszta, szennyezõdéstõl mentes
összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes,
szagmentes, elszínezõdéstõl mentes kell legyen)

(f) A fogyasztó részérõl történõ elállás esetén a termék eladóhoz történõ visszajuttatásának
költsége a fogyasztót terhelik.Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a
vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem
küldhetõ vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a
fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárai megtérítését! Ezeken kívül a
vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
(g) Higiéniai okok miatt bluetooth headset, headset, fülhallgató visszavételére nincs lehetõség!

Nem jogosult továbbá az elállásra a fogyasztó:

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére
szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;

10.) Elállás következményei

(a) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendõ. Amennyiben a
fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy
csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredõen elhasznált, vagy nem mûködõ állapotban,
értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebbõl eredõ kárt megtéríteni.

(b) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerzõdés
megkötésével egyidejûleg a terméket a Techdiszkont kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél
fogva postai küldeményként nem küldhetõ vissza, a Techdiszkont saját költségén visszafuvarozza a
terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, illetve 3 méter volumetrikus méretet nem
meghaladó termékek küldhetõek vissza.

(c) A Vásárló által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket
is - haladéktalanul, de legkésõbb az elállás közlésétõl számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a
határidõ az elállási szándék, kézhez vételekor kezdõdik. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választ, a Gézengúz
2003 Bt. nem téríti vissza az ebbõl eredõ többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló
szerzõdés esetén a Gézengúz 2003 Bt. mindaddig visszatarthatja visszafizetendõ összeg
kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem
igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettõ közül a korábbi
idõpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Gézengúz 2003 Bt. kifejezetten vállalta, hogy a terméket
maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Gézengúz 2003. Bt.

(d) A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett
www.posta.hu weboldalon.
(e) A felek eltérõ megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követõen, ha a Gézengúz 2003 Bt. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével
kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen
felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ;
olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére
szabtak;
romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel;
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Gézengúz 2003 Bt. által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerzõdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzõdés teljesítésére csak a megkötéstõl
számított harmincadik napot követõen kerül sor;
olyan vállalkozási szerzõdés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgõs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében, az elõfizetéses szerzõdések kivételével;
nyilvános árverésen megkötött szerzõdések esetében;
fuvarozás vagy szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzõdés
esetében, ha a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidõt kötöttek ki;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Gézengúz 2003 Bt. a
fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését
követõen elveszíti az elállási jogát.

(f) A fentiekben meghatározott jogokon túl a Vásárlónak lehetõsége van arra, hogy személyesen
nyilvánítsa ki egy rendeléstõl való elállását a Gézengúz 2003 Bt. üzletében az elállásra vonatkozó
határidõn belül.
11.) Felelõsség
(a) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetõség, kivéve a termékfelelõsség körébe tartozó
kártérítésékre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan
egyéb károkat, amelyek a Gézengúz 2003 Bt. részérõl történõ szándékos vagy súlyosan hanyag
kötelességszegésen alapulnak. Szerzõdésszegés esetén a Gézengúz 2003 Bt. csak a
szerzõdéseknél tipikus, elõre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelõsséget. A
Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont részérõl megfelelõ, szerzõdésszerû teljesítésének minõsül,
amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplõ tájékoztatáshoz képest
kedvezõbb, elõnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
(b) A Gézengúz 2003 Bt.-t semmilyen felelõsség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem,
illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt
következett be,
(c) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó
leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól
részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott
termékhez a jogszabályi elõírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban
amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul,
még a termék használata elõtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen
haladéktalanul pótoljuk.
(d) A Gézengúz 2003 Bt. minden felelõsséget kizár a honlap használói által tanúsított
magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelõs saját
magatartásáért, a Gézengúz 2003 Bt. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes
mértékben együttmûködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
(e) A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban
a Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont nem vállal felelõsséget ezen szolgáltatók tevékenységéért,
illetve adatvédelmi megfelelõségéért.
(f) A Gézengúz 2003 Bt. / Techdiszkont a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal
felelõsséget a Techdiszkont oldalán harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok,
illetve egyéb tájékoztások jogszabályoknak való megfelelõségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért
azt terheli felelõsség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
(g) A Techdiszkont nem vállal felelõsséget a rendszer használatából eredõ károkért. A Vásárló a
Techdiszkont honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a
Techdiszkont nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ vagyoni és nem vagyoni károkért
a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bûncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerzõdésszegésért való felelõsségen kivételével.

(h) A Techdiszkont webáruházban feltüntetett termékekkel kapcsolatban a Gézengúz 2003 Bt. az
ár- és készletváltozás jogát fenntartja. Az esetleges gépelési hibákból eredõ félreértések miatt a
Gézengúz 2003 Bt.-vel kapcsolatban semmilyen követelés nem érvényesíthetõ.
13. Hibás termék és reklamáció
(a) A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva tartási idõszakban az ügyfélszolgálati
elérhetõségeken, illetve személyesen üzletünkben érvényesíthetõ.

(b) Ha a Vásárló nem minõsül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai
tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétõl
számított 1 éven belül elévül.
(c) Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenõrizni, és amennyiben a csomagolás
sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzõkönyv felvételét. Abban az esetben, ha
mennyiségi, vagy minõségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni
reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy
nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követõen haladéktalanul felvesszük Önnel
a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.
(d) A Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF
2. sz. mellékletében talál.

13.1 Panaszkezelés:
(a)A vásárló a Webáruháznak az áru fogyasztók részére történõ forgalmazásával, illetve
értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására
vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére,
kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a
Webáruház ügyfélszolgálati címével:
E-mail: mobilbolt2003@gmail.com
Telefon: +3630/44-00-161
Levelezés: Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút u. 114/40. hrsz.
(b)A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Gézengúz 2003 Bt. haladéktalanul
kivizsgálja, és szükség, illetve lehetõség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt
megengedi.
(c)Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, akkor a Gézengúz 2003 Bt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányával
(1) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
(2) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésõbb az írásbeli panaszról szóló
részben meghatározott érdemi válasszal egyidejûleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli
panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
(d)A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezõen egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a
panasz visszakereshetõségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Gézengúz
2003 Bt. az írásbeli panaszt a beérkezését követõen harminc napon belül köteles megvizsgálni és
érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt
elutasítjuk, akkor kötelesek vagyunk álláspontunkat az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
megindokolni. A panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát a Gézengúz 2003
Bt. köteles öt évig megõrizni.

(e) Amennyiben a Gézengúz 2003 Bt. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Bt.-vel való
tárgyalások során nem rendezõdik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita
esetén az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ön számára:
I. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
PM Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Fõosztály
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 1576 Bp., Pf. 25
Tel: 1/460-22-02; Fax: 1/460-22-43
e-mail: fogyved@pest.gov.hu
II. Békéltetõ testület eljárásának kezdeményezése
Pest Megyei Békéltetõ Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idõ: keddtõl csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon, fax: (+36-1) 269-0703
e.E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
(f) Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje. A Gézengúz 2003 Bt. aláveti magát a Békéltetõ Testület elõtti
eljárásnak, abban együttmûködik, közremûködik.

14.) Záró rendelkezések
(a) Ezen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V.
törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései
alkalmazandóak.
(b) Az esetleg felmerülõ vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Gézengúz 2003 Bt. regisztrált
székhelye.
(c) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerzõdés többi része kötelezõ
erejû marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az
érvénytelen pontok helyett.
(d) A weboldalt a szerzõi jog védi. A szerzõi jogi jogosultja a Gézengúz 2003 Bt., vagy az általa
feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom
szellemi alkotásnak minõsül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult
engedélye nélkül nem megengedett.
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az I. és a II. számmal jelölt mellékletek (Jótállás,
termékszavatosság, és Elállási tájékoztató).
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