Szerződés WEB-áruházon keresztül történő vásárláshoz
1. A szerződés alanyai
1.1. Eladó
1.1.1. A Pilis-Print webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője a PilisPrint Kiadó Kft. (továbbiakban Kiadó)
1.1.2. Székhely és levelezési cím: 1112 Budapest, Igmándi u. 26.
1.1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-365461 (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság)
1.1.4. Adószám: 10980594-2-43
1.1.5. Bank: CIB Bank Zrt. 10700732-48808002-51100005
1.1.6. E-mail: rendeles@pilisprint.hu
1.2. Vásárló (továbbiakban Vásárló)
1.2.1. Természetes vagy jogi személy, akit/amit a Webáruházban történt
regisztráció során általa megadott adatok azonosítanak
2. A szerződés tárgya
2.1. A szerződés tárgya: a Webáruházban megvásárolható könyvek köre
(továbbiakban: Termékek)
2.2. A Termékek ára:
2.2.1. A Webáruházban a Termékek bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános
Forgalmi Adó-t (ÁFÁ-t) tartalmazó ára van feltüntetve.
2.2.2. A Termékek a Webáruház-ban különböző kedvezményekkel vásárolhatók
meg, ezek külön feltüntetésre kerülnek.
2.2.3. Kiadó az árváltoztatás jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt
termékek vételárát nem befolyásolja.
3. Regisztráció
3.1. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A regisztráció a
főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges, az adatlapok
kitöltésével. A kötelező mezők kitöltése feltétele az érvényes regisztrációnak.
3.2. Vásárló köteles a regisztráció során valós adatokat megadni. A hamis adatok
megadása büntetőjogi felelősséget von maga után, az ebből fakadó minden
költséget és kárt Kiadó áthárít a regisztráló személyre.
3.3. Kiadó nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul
megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.
3.4. A regisztráció során egy felhasználónevet és egy hozzá tartozó jelszót kell
megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet jelentkezni a
Webáruházba.
3.5. A regisztráció során megadott adatokat Vásárló – a Webáruházba történt
belépést követően saját profiljában bármikor módosíthatja.
3.6. A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a
rendeles@pilisprint.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján Kiadó törli.

4. A szerződés létrejötte
4.1. A Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton
leadott megrendelés útján lehetséges.
4.2. A Webáruházban leadott megrendelés még nem minősül még szerződésnek. A
megrendelés a szerződés létrejöttéig módosítható, illetve lemondható. A Vásárló
az általa leadott megrendelés módosítását, lemondását a rendeles@pilisprint.hu
címre küldött levélben, vagy a feltüntetett telefonszámon kérheti.
4.3. A Vásárló a megrendelésről e-mailben értesítést kap a Webáruháztól, ez még
nem jelenti a megrendelés visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
4.4. Kiadó a rendelés beérkezéséig mint ajánlattevő lép fel. Kiadó ajánlati kötöttségi
ideje 5 munkanap. Amennyiben a megrendelést – készlethiány, vagy egyéb okok
miatt – Kiadó 5 munkanapon belül nem tudja teljesíteni, tájékoztatja a Vásárlót
és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének menetéről, vagy törléséről.
4.5. A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:
4.5.1. Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés 5 munkanapon belül
teljesíthető, úgy Kiadó a Vásárlót e-mailben értesíti, hogy a megrendelt
termék(ek) postázásra került(ek).
4.5.2. Házhozszállítás esetén Kiadó és Vásárló között létrejött szerződés
távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés Kiadó
részéről a 4.5.1 pontban meghatározott visszaigazoló e-maillel jön létre.
4.5.3. Előre utalásos fizetési mód esetén a visszaigazolás, így a szerződés
létrejöttének feltétele a 5.2.4 alatt körülírt feltétel teljesülése.
4.5.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a 4.4 pont szerinti
ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy Kiadó ajánlati kötöttsége,
valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel
nélkül megszűnik. Kiadó ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek
veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
4.6. A szerződés teljesülése házhozszállítás esetén:
4.6.1. A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről szóló email elküldésétől számított – 10 munkanap, Vásárlónak ennyi idő áll
rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a szállítási címen,
illetve a postán átvegye.
4.6.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben
meghatározott határidőn belül nem teljesül, Kiadó a szerződést nem
teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett –
rendszeréből törli.
4.7. A szerződés létrejötte személyes átvétel esetén:
4.7.1. Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés 5 munkanapon belül
teljesíthető, úgy Kiadó a Vásárlót e-mailben értesíti, hogy a megrendelt
termék(ek) a Webáruházban feltüntetett és Vásárló által választott átvételi
helyszínen átvehető(k).
4.7.2. Kiadó és Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött
szerződésnek minősül, így a szerződés Kiadó részéről a 4.7.1 pontban
meghatározott visszaigazoló e-maillel jön létre.
4.7.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a 4.4 pont szerinti
ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy Kiadó ajánlati kötöttsége,
valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel

nélkül megszűnik. Kiadó ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek
veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
4.8. A szerződés teljesülése személyes átvétel esetén:
4.8.1. A szerződés teljesítésének határideje – a visszaigazoló e-mail elküldésétől
számított – 10 munkanap, Vásárlónak ennyi idő áll rendelkezésére arra,
hogy a megrendelt terméke(ke)t a Webáruházban feltüntetett és Vásárló
által választott átvételi helyszínen átvegye.
4.8.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben
meghatározott határidőn belül nem teljesül, Kiadó a szerződést nem
teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett –
rendszeréből törli.
5. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek
5.1. Házhoz szállítás utánvéttel
5.1.1. A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a Magyar Posta
Zrt. végzi.
5.1.2. A termékek szállítási határideje 2-5 munkanap a visszaigazoló e-mailt
követően.
5.1.3. A házhozszállítás és az utánvét díjait a Webáruház a rendelés kitöltése
során a megrendelt Termékek összsúlya alapján automatikusan
meghatározza és a megrendelési űrlapon közli. A Termékek csomagolásáért
külön díj nem kerül felszámításra.
5.1.4. Ennél a rendelési módnál a Webáruházban megrendelt termékek vételárát,
valamint a házhozszállítás és az utánvét díját a vásárló a postai
kézbesítőnek fizeti ki.
5.2. Házhoz szállítás előre utalással
5.2.1. A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a Magyar Posta
Zrt. végzi.
5.2.2. A házhozszállítás díját a Webáruház a rendelés kitöltése során a megrendelt
Termékek összsúlya alapján automatikusan meghatározza és a
megrendelési űrlapon közli. A Termékek csomagolásáért külön díj nem
kerül felszámításra.
5.2.3. Ennél a rendelési módnál a Webáruházban megrendelt termékek vételárát,
valamint a házhozszállítás díját a vásárló Kiadó bankszámlájára utalja a
megrendelés azonosítójának feltüntetése mellett.
5.2.4. A szerződés létrejöttének feltétele ez esetben a megfelelő összeg
– megfelelően beazonosítható hivatkozással ellátva – Kiadó számlájára való
beérkezése.
5.2.5. A nem vagy nem megfelelően beazonosítható, nem megfelelő utalásokból
fakadó mindennemű kár, következmény Vevőt terheli.
5.2.6. Kiadó a megrendelt Terméke(ke)t akkor postázza, amikor a megfelelő
összeg – megfelelően beazonosítható hivatkozással ellátva – Kiadó
számlájára beérkezett.
5.2.7. A termékek szállítási határideje 2-5 munkanap a visszaigazoló e-mailt
követően.

6. A szerződéstől való elállás
6.1. Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve,
hogy a termék sértetlen, és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést
követően is alkalmas.
6.2. A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc
munkanap elteltéig gyakorolhatja.
6.3. A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Kiadó köteles az áru
ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a
Vásárlónak.
7. Adatvédelem
7.1. A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak
minősülnek, ezért ezeket az adatokat Kiadó bizalmasan kezeli és harmadik fél
számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az
adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok
átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.
7.2. Kiadó kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés
teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
7.3. Vásárló regisztrációját és minden személyes adatát a rendeles@pilisprint.hu
e-mail címre küldött írásos kérelme alapján Kiadó törli a rendszeréből.
7.4. Kiadó kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld.
7.5. Kiadó hírlevelet csak az arra feliratkozott felhasználónak küld, aki a hírlevelet
bármikor le tudja mondani.
8. Szavatosság és jótállás
8.1. Kiadó az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint
meghatározott mértékű szavatosságot vállal.
8.2. A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére
2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.

