Általános Szerződési
Feltételek
I. A Szolgáltató

1. A www.ittzes.com weboldalon elérhető online áruházat a Binwin Bt. üzemelteti (továbbiakban:
"Szolgáltató").
2. Szolgáltató székhelye: 1115. Budapest., Bartók Béla u. 92-94. B1. VII/65.
3. Adószáma: 22123264-1-43.
4. Cégjegyzékszáma: 01-06-787429.
Bejegyezte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

II. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása az internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges,
interneten keresztül a www.ittzes.com/rendeles webcímen.
2. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A
rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a
felhasználók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást
küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati
kötöttség alól.
3. A szolgáltatóhoz történő banki átutalást és bankkártya elfogadás lehetőségét az OTP Mobil
Kft. által fejlesztett SimplePay Online Fizetési Rendszer, és a KBOSS.hu Kft. által fejlesztett
számlázz.hu biztosítja. Internetes vásárlás esetén, számlázás céljából, a megrendelő adatait az
oldal automatikusan, emberi beavatkozás nélkül ezen oldalakra irányítja át, így a fizetés ezen
oldalak biztonsági előírásai szerint működik. A Binwin Bt. az Ön bankkártyájának, illetve a
mögötte álló számlájának adataihoz nem jut hozzá!
4. A szolgáltató kizárólag magyarországi címre postáz.
5. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma
archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
6. A szerződés létrejöttének feltétele a rendelés leadása és az Általános Szerződési Feltételek
(Á.SZ.F.) elfogadása. A szerződési feltételek elfogadása nélkül az oldalról rendelést leadni nem
lehet.
7. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt árut 5
munkanapon belül leszállítsa.
8. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul
tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére.
9. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a
17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül
elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Ez alól
kivételt képeznek a dedikációval rendelt könyvek.
2. Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól
kapott nyugtával bizonyítható.
3. Ha eláll a vásárlástól, terméket saját költségén küldje vissza a szolgáltató
címére (Binwin Bt. 1115. Budapest, Bartók Béla u. 92-94. B1. VII/65.) és 30 napon belül
visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.
4. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
6. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot, dedikált könyv
vásárlása esetén. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
10. A szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,
elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a
Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban
rögzített rendelkezések irányadóak.

III. Egyéb rendelkezések
1. 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 egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott
adatok valósak illetőleg helytállóak.
2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a nyolc-perc@binwin.eu címen.
3. Ezen szerződés a hatályos jogszabályoknak megfelelően, magyar nyelven íródott.
Hatályos: 2017. október 31-től.

