Általános Szerződési Feltételek
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni
Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és
kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum
nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online
adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető
vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. Üzemeltetői adatok, információk
Cégnév: Tóth Gábor e.v.
Székhely: 2142 Nagytarcsa Petőfi telep 2. 2em/11
Adószám: 68815189-1-33
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 52290752
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-137537/2018
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Gödöllő
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus levelezési cím: mybookz@mybookz.hu / honlapunkon elérhető
kapcsolat menüponton keresztül
Telefonos elérhetőség: +36-30-426-0062
Szállítási partner, partnerek megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary
Csomag-Logisztikai Kft. / Magyar Posta Zrt.
Személyes átvételei lehetőség: Nincs
Megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.
Megrendelések teljesítése a minden esetben az ügyfélszolgálatunk által küldött
visszaigazolástól számított 1-5 napon belül történik.
Webáruház domain: http://mybookz.hu

2. Panaszügyintézés
Panaszügyintézés módja:
A webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is
közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha
a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy
másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt
az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Amennyiben a Szolgáltató álláspontja a Fogyasztó számára nem elfogadható,
bírósági eljárást kezdeményezhet, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes
bíróságnál, továbbá fogyasztói jogvita esetén
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület
illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület
illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye alapítja meg.

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa Petőfi telep 2. 2em/11
Elektronikus levelezési cím: mybookz@mybookz.hu
Telefonszám: +36/30-426-0062

Békéltető testület elérhetőség:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

3. Tárhely szolgáltató
Tárhely szolgáltató cégnév: MikroVPS Kft.
Tárhely szolgálató székhely / cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Tárhely szolgálató e-mail cím: support@mikrovps.hu

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Kínált termék: MyBookz könyves meglepetésdoboz
A Mybookz könyves meglepetésdoboz 2db magyar nyelvű könyvet, illetve a
könyvhöz, olvasáshoz kapcsolódó meglepetéseket. A csomagok kizárólag online
rendelhetők meg és személyes átvételre nincs lehetőség.

5. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatók:
Könyvek és könyvekhez kapcsolódó tárgyak.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, és minden esetben
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra! Az árak Ft-ban értendőek.

6. Rendelési információk
A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi
vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, célszerű lehet a
regisztráció elvégzése.

7. A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.
A szállítás minden esetben az ügyfélszolgálatunk által küldött visszaigazolástól
számított 1-5 napon belül fog megtörténni.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges
technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő
egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése
esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a
megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást,
javasoljuk, ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében.
Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk
a megadott elérhetőségeken.

8. Rendelés menete
1. A megvásárolni kívánt terméknél válasszon, két könyv kategóriát majd
helyezze a kosárba.
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni
kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár
tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség
módosítását követően kattintson a kosár frissítése gombra.
3. Szállítási mód kiválasztása.
4. Kattintson a tovább a pénztárhoz gombra
5. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már
regisztrálta magát, akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem
szükséges regisztráció!/*
6. A megrendelés elküldése gombra kattintva elfogadja a rendelési feltételeket.
7. Az adatok megadását követően a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva
tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a
megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.
Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve
visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A megrendelés elküldését
követen elérhetőséginken történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a
megrendelés adatait.
8. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást
kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.
* A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni
szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja
küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos,
ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül
számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania,
későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul
megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés
beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja, a
visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott
telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan
megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése
ellehetetlenülhet.

9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának
fizetésének módja
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és
esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne
vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panaszt nem áll módunkban
elfogadni!
A csomag értékének kiegyenlítése előre történik.

Két lehetőség áll rendelkezésre:
1. Bankkártyás fizetés: A bankkártyával való fizetés a B-Payment Zrt. Borgun
rendszerén keresztül történik erős SSL technológiával kódolt weboldalon
keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek
tudomására az Interneten keresztül.
2. Banki előre utalással: Előre utalás bankszámlára: Fogyasztó a megrendelt
termékek árát azok kiszállítását, megelőzően fizeti meg a Szolgáltató
bankszámlájára OTP Bank: 11773346-01436499 banki átutalás útján. Az utalás
során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges
feltünteti. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.
A Szolgáltató 48 óráig tartja fenn a terméket a vásárló részére, ha a vételár nem
kerül kifizetésre ezen időtartamon belül, a rendelést semmisnek tekinti.

10. Házhoz szállítás, információk
Webáruházunk megrendeléseit a GLS General Logistics Systems Hungary CsomagLogisztikai Kft. kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra
közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási
címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A
futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási
költségét a megrendelőre terheljük! A szállítást nem lehet meghatározott időpontra
kérni.
Lehetőség van a GLS csomagpontra történő szállításra is. Ebben az esetben a
megrendelésnél lehetséges a szállítás helyét kiválasztani legördülő menüből
írányítószám alapján.

11. Házhoz szállítás díjszabása
A szállítási díj egységesen 1500 Ft, amely bruttóban értendő. A termék árába kerül
beépítésre, amely az egyhavi csomagnál 1db szállítást jelent a 3 havinál 3db (4500
Ft), a 6 havinál 6db (9000Ft).

12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az
esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a fizetési módoknál
feltüntetett lehetőségek egyikével ki tudja egyenlíteni a vételárat! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a szállítási költség újbóli
kiegyenlítése esetén.

13. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a
jótállásról szóló tájékoztató
13.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Tóth Gábor e.v. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a
terméket, Tóth Gábor e.v. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már
a teljesítés időpontjában is megvolt.
13.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 13.1. pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:




a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
gyártóval szemben érvényesítheti.
13.3. Jótállás
A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely jogszabálynál fogva jótállási
kötelezettség alá tartozna. A Szolgáltató szerződés alapján az értékesített termékre
jótállást nem vállal.

14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen,
ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése
megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton
küldött levél útján) az alábbi címre: Tóth Gábor, 2142 Nagytarcsa Petőfi telep 2
2em/11 illetve a mybookz@mybookz.hu címre.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal
összhangban gyakorolta.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt
semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk,
amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a
terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön 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 több havi csomagunknál az elállási jog mindig az adott az aktuális havi csomagra
vonatkozik, és a már kiküldött és 14 napon belül nem érvényesített elállási jogokra
nem vonatkozik. Elállási jog esetén a már kiküldött csomagok árát levonjuk a
visszatérítendő összegből.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:





Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai
mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi
kérésének megfelelően került előállításra.
Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.



Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető
vissza.

15. Egyéb rendelkezések, információk
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.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével
elfogadja a http://mybookz.hu általános szerződési feltételeit, adatkezelési
nyilatkozatát.
Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltése a http://mybookz.hu/aszf.pdf
oldalon elérhető.

16. Elállási/felmondási nyilatkozatminta
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza)
Címzett: Tóth Gábor e.v. 2142 Nagytarcsa Petőfi telep 2. 2em/11
mybookz@mybookz.hu
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

