Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre
nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján http://moveartis.com és aloldalain történő jogviszonyokra
terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.moveartis.com/
A MoveArtis csomagolóanyag webshop és a https://www.moveartis.com/ weboldal, illetve aloldalai
(továbbiakban: „Webáruház”, weboldal) a MoveArtis Kft. (továbbiakban: “Szolgáltató”) tulajdona, az
áruházat MoveArtis Kft. üzemelteti.
A működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával
kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a https://www.moveartis.com/ honlapon megadott
elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk vásárlóink rendelkezésére
állni.
Szolgáltató adatai:
Cégnév: MoveArtis Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Kopja utca 16.
Levelezési cím: 1149 Budapest, Kopja utca 16.
Raktár címe: 1151 Budapest, Székely Elek utca 11. (M3 Logisztikai Központ)
Adószám: 23513644-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 969167
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar
Telefon: +36 30 592 9613
Elektronikus elérhetőség: info@moveartis.com
Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10548145-49020012
Vásárlás menete:
A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén
a megvásárolni kívánt terméket és annak darabszámát megadva a „Kosárba” gomb
megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A “Kosár” gombra kattintva megtalálja a vásárlás
során kosárba helyezett termékeket, valamint a kosárban lévő termékek összes értékét. Itt
leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket
igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés
végösszegét.
A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget,
és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Tovább a
rendelési adatok megadása" gombra. Ezután lehetősége van a számlázási és szállítási cím adatok
megadására, valamint az átvétel módjának (személyes átvétel vagy futárszolgálat) kiválasztására,
valamint az Általános Szerződési Feltételek, az Adatkezelési nyilatkozat és a Hozzájáruló
nyilatkozat elolvasására és elfogadására. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a
megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

1

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett
találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a
szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt,
valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy
hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a
hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél
elálljon a szerződéstől.
A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.
Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.
Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható
szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben
található telefonszámok bármelyikét.
Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van:
1. OTP Simple által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésre. A biztonságot az adatok
szétválasztása alapozza meg. A webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat
kapja meg a vásárlótól, az OTP Simple pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges
kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal
adattartalmáról áruházunk nem értesül, azokat csak az OTP Simple érheti el. A tranzakció
eredményéről a fizetést követően áruházunk oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a
Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
2. Személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási
költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény
kézbesítőjének.
Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal vagy saját alkalmazottal történik. A termék
szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is
tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található
telefonszámon.
Szállítási módok:
• Házhozszállítás saját alkalmazottal vagy futárszolgálattal
• Személyes átvétel raktárunkban
Kiszállítási idő: 1-8 munkanap
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Szállítási díjak:
Nettó 100.000 forintos vásárlás esetén a szállítás ingyenes. Amennyiben a rendelés értéke nem éri
el a nettó 100.000 forintot, a szállítási költségek az alábbiak szerint módosulnak:
A szállítási költség a termék súlya, mérete és a fizetési mód alapján kerül meghatározásra. A
szállítási költséget a rendszer automatikusan számolja, miután Ön kiválasztotta a fizetési és
szállítási módot.
A nagy térfogatú (tekercses áru, térkitöltő chips, légi doboz, kartonlap) termékekre darabonként
túlméretes felár kerül felszámolásra a szállítási díjon felül.
Túlméretes felár nettó 750 Ft/db (tekercs) és 375 Ft/db (kis tekercses áru: 500mm széles
légpárnásfólia és habfólia)
1. Amennyiben a megrendelt áru súlya 60 kg alatti, saját alkalmazott vagy futárszolgálat
szállítja házhoz a csomagot.
< 0-5 Kg
< 5.1-20 Kg
< 20.1-40 Kg
< 40.1-60 Kg

nettó 950 Ft.
nettó 1250 Ft.
nettó 2250 Ft.
nettó 2950 Ft.

2. Amennyiben a termék paraméterei nem teszik lehetővé a futárszolgálattal történő szállítást,
azaz az áru nagyobb terjedelmű, vagy tömege meghaladja a 60 kg-t, a csomag saját
fuvareszközzel vagy bérfuvarossal kerül kiszállításra.
Budapesten belül
Budapesten kívül

nettó 4900 Ft.
nettó 6900 Ft.

Utánvét díja házhoz szállítás esetén:

nettó 300 Ft.

Termékeinket Magyarországon forgalmazzuk, külföldre nem szállítunk terméket.
Házhozszállítási feltételek
A csomag összeállítása a megrendelés beérkezését követően max. 8 munkanapon belül
megtörténik, majd a küldeményt az összeállítását követően a megadott címre szállítjuk, melyről
előzetesen e-mailben és SMS-ben egyaránt értesítést kap, ezért fontos az elérhetőségek (szállítási
cím, telefonszám, e-mail cím) pontos megadása.
A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában
nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A
megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi
állapotában vesszük vissza.

3

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést
küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az
eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét
rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi
kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése
visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben
és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének
tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok
alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor az
info@moveartis.com e-mail címen.
Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül
iktatásra (utólag nem hozzáférhető), nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem
utal.
Felelősség korlátozása
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a weboldalain megjelenő adatok (termékek ára,
elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves,
rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A
termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a
termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.)
Kormányrendeletben és a Ptk.-ban leírt rendelkezések az irányadóak.
A Szolgáltató nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az ellenőrzési körén kívül eső
események okán bekövetkező károkért, így pl. de nem kizárólagosan:
- a Webáruház weboldalainak használatából, üzemzavarából, működési hibájából,
- a számítógépes vírusok, férgek által okozott,
- a bármilyen hardver- vagy szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű
hibából eredő,
- vonal vagy rendszerhibából, illetve az internet csatlakozás megszakadásából eredő károkért.
A vásárlót megillető elállási és felmondási jogok
A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a
vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az elállási/felmondási határidő attól
a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A vásárló az elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a
szerződés megkötésére a vásárló tett ajánlatot, a vásárlót a szerződés megkötése (vagyis a
megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása) előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami
a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Ha a vásárló
elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi
címre: 1149 Budapest, Kopja utca 16. vagy e-mailben az info@moveartis.com e-mail címre.
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A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő
szállítási módot választott.) Kézhezvételi időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel
időpontja, ami a futártól kapott nyugtával igazolható. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig
visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. (Az elállást határidőben
érvényesítettnek tekintjük, ha a vásárló az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt
elküldi, azaz a tizennegyedik napon közölt elállás is érvényesen közöltnek tekintendő.) A
visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza
nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
A vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Utánvéttel
visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A határidő betartottnak minősül, ha a
vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása
miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem
terheli. A vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A csomag a Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően videó kamerával rögzítésre kerül
küldeménye kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges,
későbbiekben felmerülő jogvita elkerülése érdekében kerül sor.

Panaszkezelés
Az esetleges panaszok bejelentésére a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein
keresztül van lehetőség, szóban (telefonon) vagy írásban (levélben vagy emailen) előterjesztve.
Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan
tájékoztatást, állásfoglalást kér. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve, ha a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak megküldi,
egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.
A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Szolgáltató –
törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz
csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5)
bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is. A panasz elutasítását a Szolgáltató indokolni
köteles. A panaszról felvett jegyzőkönyvet Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.
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A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a vásárló neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a vásárló panaszának részletes leírása, a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata a vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz
azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a vásárló aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a vásárlót a jogorvoslati
lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy
a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az írásbeli tájékoztatásban megjelöli az illetékes
hatóság, illetve a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is. A tájékoztatásnak arra is ki kell
terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető
testületi eljárást.
A vásárló panaszának elutasítása esetén, egyébként a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás
ügyek (fogyasztói jogvita) kivizsgálására a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi szervhez
vagy bírósághoz fordulhat, illetve kifogásának egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából
békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testületek elérhetőségeit az alábbi
weboldalon találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
A fogyasztói online vitarendezési irányelvek alapján az Európai Bizottság által létrehozott honlapon,
a fogyasztó regisztrációja után lehetőség van arra, hogy az online vásárláshoz kapcsolódó
jogvitákat ezen keresztül intézzék. Ehhez egy kérelem kitöltése szükséges a vásárló részéről,
elkerülve a bírósági eljárást. A portálon a fogyasztó és az Üzemeltető között közösen választható
meg
a
panasz
kezelésével
megbízni
kívánt
vitarendezési
testület:
https://webstage.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&ing=HU
Záró rendelkezések
Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a
vásárló által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,
amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,
egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a
felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak,
illetőleg helytállóak-e.
A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására
is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a
visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld,
továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
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Bővebb adatvédelmi tájékoztatást az alábbi linken található „Adatvédelmi nyilatkozat” tartalmaz,
amely a következő linken elérhető:
A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók
álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a
jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabály sértő vélemények törlésére.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezései az irányadók. A vásárló megrendelésének a Webáruházban való
rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szolgáltató általános szerződési
feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Az Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú
módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre
kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori
feltételek érvényesek.
ÁSZF hatályos: 2020. november 25. napjától visszavonásig.
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