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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
Tech-Mobile Korlátolt Felelősségű Társaság
(Tech-Mobile Kft., székhelye: 8452 Halimba, Ady Endre utca 24.
cégjegyzékszám: 19-09-508113; adószáma: 13465337-2-19; elérhetőségek:
info@tech-mobile.hu, +36 (30) 308-9039; továbbiakban: Szolgáltató) és a TechMobile Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató
és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1.Bevezetés
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója szeretne lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden
pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, rendelési
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
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Üzemeltetői és általános adatok
Cégnév: Tech-Mobile Kft.
Székhely: 8452 Halimba, Ady Endre utca 24.
Adószám: 13465337-2-19
Bankszámla szám: 10300002-43733703-00003285
Cégjegyzékszám: 19-09-508113
Telefonszám: 06-30-308-9039 (Telekom), 06-30-301-2178 (Vodafone)
Email cím: info (kukac) tech-mobile (pont) hu
Kibocsátó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság
Kapcsolattartó neve: Mohos Tamás, Kócs Bálint
Személyes átvételi lehetőség: 8452 Halimba, Petőfi S. u. 44.
Megrendelések feldolgozása: Hétköznap 9 és 14 óra között
Webáruház domain: vizionizator.hu
Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. (adószám: 22206118-2-13, cím: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12.)
2.Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
2/1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
www.vizionizator.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Tech-Mobile Kft.
Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén,
amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Tech-Mobile Kft. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak.
2/2. A Tech-Mobile Kft. Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.
2/3. A Tech-Mobile Kft. Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen kitölti a
megrendelésre ill. árajánlat kérésre fenntartott formalapot, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2/4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve
lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A
Felek között az áru megvásárlásával létrejött számla a szerződés írásba foglalt szerződésének minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és
annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
2/5. Raktár Címe: Tech-Mobile Kf. 8452, Halimba, Petőfi Sándor utca, 44.
Hívható Telefonos Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 08.00-15.30
Telefon: +36 (30) 308-9039 (Telekom)
+36 (30) 301-2178 (Vodefone)
Skype azonosító: tech-mobile.kft
Internet cím: www.vizionizator.hu
E-mail: info@tech-mobile.hu
3. Regisztráció
3/1. A vizionizator.hu webáruházban történő vásárlás regisztrált és nem regisztrált tagok számára lehetséges. A regisztráció során
csak a legszükségesebb adatokat kell megadni. A belépést követően a vásárlónak lehetősége van több szállítási cím megadására (pl.
munkahely, otthon), illetve a korábbi megrendelések megtekintésére. Ez kényelmesebbé teszi a vásárlást.
3/2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a rendelési folyamat
előző oldalhoz való visszalépéssel és az űrlap ismételt kitöltésével van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az
Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.
4. Kosár
A kiválasztott termékeket a vásárláshoz a kosárba kell tenni. Ez nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy rendelése automatikus
rögzítését, továbbítását. A kosárba helyezett termékek törölhetők vagy későbbi időpontban kezelhetők. A kosár tartalmának
megtekintéséhez a kosár grafika fölé kell helyezni az egeret vagy rákattintani. A kosár grafika az oldal fejlécének jobb felső sarkában
található. A kosárban szereplő termékek darabszáma módosítható a kívánt mennyiség helyes megadásával és a „Frissít” ikon
megnyomásával. A „Törlés" gombra kattintva a termék teljesen törlődik virtuális kosarából.
5. Megrendelés

5/1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs
oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval
kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a
jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező
használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a
Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a
weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a 2/5
pontban találja.
5/2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már
tartalmazza. Kivéve, ha a termék nincs raktárkészleten, ez utóbbi esetben mindenképpen árajánlat kérésre van szükség a pontos
vételár tisztázása érdekében. Továbbá a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
5/3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon
való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Online banki átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti
időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció ellenőrzése
minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. 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.
5/4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi
mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5/5. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg
szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Megrendelés" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már
regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban
már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként
szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás
alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét. A következő
lépésben válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (utánvét, banki előreutalás, készpénz) valamint a szállítási módot (személyes
átvétel vagy futárszolgálat vagy MPL által). Ezután a megrendelés adatainak egyeztetése és véglegesítése megjegyzés megadási
lehetőséggel következik. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Tovább” gombra.
5/6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást
elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél
részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel
nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelésről 1 órán belül e-mailen visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás megérkezése az
ajánlatot elfogadó jognyilatkozatnak minősül. Amennyiben nem kapta meg a rendelésről szóló visszaigazoló e-mailt, akkor ellenőrizze
a spam mappát, és a rendelés során megadott e-mail címet. Ha a visszaigazoló e-mailünket nem találja, akkor vegye fel
ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
Amennyiben rendelését véglegesítette (továbbította felénk), és a megadott adatokban hibát fedezett fel, akkor a lehető legrövidebb
időn belül kezdeményezze a rendelés módosítását ügyfélszolgálatunknál. A hibás rendelés módosítását a regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel vagy telefonhívással jelezheti ügyfélszolgálatunknak.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00 - 14:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül
is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a vásárló rendelése a munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon
kerül feldolgozásra.
Fenntartjuk a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Erre viszont kizárólag a
vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az
összeg küldőjének részére.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása miatt.
A termék képei illusztrációk, melyek eltérhetnek a valóságtól.
A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket,
amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldést
kizárólag a csomag ellenértékének és az első kiküldés során felmerült szállítási költség előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén
áll módunkban ismételten elindítani!
5/7. Telefonszámmal kapcsolatos információk
Rendelése leadásánál elfogadja a szerződési feltételeket és tudomásul veszi adatkezelési irányelveinket. Mobiltelefonszámát, ennek
hiányában vezetékes telefonszámát szükséges a rendelésnél leadni, hogy a szállítás zavartalanul működhessen. A telefonszámot a
választott futár cégnek átadjuk, akik az adatot nem tárolják, MAXIMUM a szállítással kapcsolatosan egyeztetnek Önnel. A kiszállítást
követően a futárcégnek nem lesz elmentve semmilyen adat Önről.
5/8. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
6. Szállítási és fizetési feltételek
6/1. A megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy
Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a
Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már feladott csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a
szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a rendelési visszaigazoló e-mailben való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Nagyméretű, illetve tömegű áru
kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra.
6/2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely
nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a
Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem
kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
6/3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés
esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában
elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében,

jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.
6/4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján és előre megbeszélt időpontban - személyesen is átveheti a
Szolgáltató raktárhelyén: 8452, Halimba, Petőfi Sándor utca 44.
6/5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő
helyszínen teljesíti.
6/6. A vásárlás összegének kiegyenlítése banki előreutalással, készpénzzel (banki készpénzbefizetés esetén külön díjat számolunk
fel) és utánvéttel lehetséges Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni
készpénzben a küldemény kézbesítőjének.
Átutalási információk
Cég neve: Tech-Mobile Kft.
Bankszámla szám: 10300002-43733703-00003285
Megjegyzés rovat: Kérjük tüntesse fel a rendelés számát!
Átutalásos fizetés esetén akkor áll a Szolgáltató módjában kiszállítani a terméket, amennyiben számláján az átutalt összeg jóváírásra
került.
Készpénzes fizetés
Ebben az esetben a Megrendelő a Szolgáltatónak fizeti ki a megrendelésének végösszegét a 8452 Halimba, Petőfi S. u. 44. szám
alatti (raktár) átvételi ponton. Az átvételi ponton csak készpénzes fizetésre van mód. Személyes átvételre csak előre egyeztetett
időpontban van lehetőség.
Utánvétel
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Ezt a
fizetési módot az MPL futárszolgálat által kiszállított megrendelések esetén lehet választani.
A szállítási költség függ a díjfizetés módjától, illetve a termék(ek)/csomag(ok) súlyától.
6/7. Szállítás
A küldemények kézbesítése többnyire a Magyar Posta szolgáltatásával történik. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a
visszaigazoló e-mailben található telefonszámon, általában 1-3 munkanap. Külföldre szállítás is megoldható. Erről bővebb
tájékoztatást e-mailben kérhet.

6/8. A megrendelések állapota az oldal bal felső sarkában található „Profil” ikonra kattintva ellenőrizhető. A funkció kizárólag a
belépés után érhető el. A rendelés állapotáról cégünk e-mailben értesítőt küld.
7. Garancia, szavatosság
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos
rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás
akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az
esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
8. Panaszkezelés
Amennyiben a rendelése kapcsán valamilyen gondot észlel, akkor haladéktalanul vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A
csomag átvételekor tapasztalt probléma esetén hívja ügyfélszolgálatunkat. Már átvett csomagok esetében kérjük, hogy e-mailben
jelezze cégünk felé az alábbiakat:
Rendelési szám
Panasz típusa és leírása
Leggyakrabban előforduló esetek kezelése:
1. Hiányzik termék a csomagból – Írja le, hogy mi nem volt a csomagban. Kivizsgáljuk az esetet, és a lehető leghamarabb
térítésmentesen kiküldjük a hiányzó terméket.
2. A rendelt termék helyett más érkezett - A bejelentést követően kivizsgáljuk az esetet, és telefonon felvesszük Önnel a
kapcsolatot a további teendők egyeztetése céljából. A cserét jellemzően futár partnerünk végzi. Önnek a történtek bejelentésén
kívül jellemzően semmilyen teendője nincsen!
3. Sérülten érkezett a termék - Készítsen fotót a termékről. Amennyiben a sérülés miatt a termék nem használható, akkor
kicseréljük a terméket, és térítésmentesen újra kiszállítjuk.
4. Előre fizetett, de a csomagért átvételkor pénzt kérnek - Ha van rá lehetősége és ügyfélszolgálati időn belül veszi át a csomagot,
akkor azonnal hívja ügyfélszolgálatunkat. Elintézzük, hogy egy következő kiszállítás alkalmával át tudja venni a csomagot.
Amennyiben már átvette a csomagot, akkor írja meg ügyfélszolgálatunknak a bankszámla számot és a számla tulajdonosának a
nevét. Pár napon belül visszautaljuk a pénzt. Igény esetén az összeget le is vásárolhatja webáruházunkban.
Amennyiben mint fogyasztó a fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://jarasinfo.gov.hu/.
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra,
hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a
fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha panaszt szeretne tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz
fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön, mint fogyasztó, és mi mint a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatjuk a panasz kezelésével
megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
9. Elállás joga, módja, következményei
9/1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül,
indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.
26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A
terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére (Tech-Mobile Kft. 8452, Halimba, Ady
Endre utca 24.), aki kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes
vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék
visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon

belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Tech-Mobile Kft. követelheti a
fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel
gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás
költségeivel kapcsolatosan a Magyar Posta Zrt. MPL üzleti csomag futárszolgálati díjai az irányadóak.
9/2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Tech-Mobile Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a
vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja
a vásárló részére, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az
általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta.)
10. Felelősség korlátozása
Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a vizionizator.hu akadálytalan működését és a vásárlást
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
Bármely szoftver nem megfelelő működése
Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.
Cégünk nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a vizionizator.hu
áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A vizionizator.hu-t működtető cég nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel
kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a vizionizator.hu-n. Bármely résztvevőnek, aki nem
ért egyet a szabályok módosításával meg kell szakítania a vásárlást.
Cégünk szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban cégünk nem
vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, cégünk szabadon érvénytelennek nyilváníthatja
regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy
nagykorú.
11. Egyebek
11/1. Tech-Mobile Kft. Unas webshop alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent
kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss
adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
11/2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
11/3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően az Ajkai Járás Bíróság,
illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
11/4. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
11/5. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Tech-Mobile webáruház általános
szerződési feltételeit.
Halimba, 2018. május 25.

