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ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)
1. A felek meghatározása. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Colorcom Media
Kft. (a továbbiakban: Kiadó), továbbá a Kiadó által értékesített terméket megvásárló természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban együttesen: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Kiadó adatai
a.) Cégnév: Colorcom Media Kft.
b.) Székhely: 1034 Budapest, Tímár u. 26.
c.) Cégjegyzékszám: 01-09-729814
d.) Adószám: 13331236-2-41
e.) Telefonszám: + 36 1 453 24 79
f.) Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00–16:00 óráig
g.) E-mail cím: kiado@colorcom.hu
h.) Weboldal: shop.colorcom.hu
2. A szerződés tárgya. Jelen szerződés tárgyát
a.) a Vevő által kitöltött on-line megrendelő; és/vagy
b.) a Vevő által az interneten megadott, választott adatok; és/vagy
c.) a Vevő által befizetett díjbekérő; és/vagy
d.) a Vevő által egyéb módon (levél, e-mail, telefon) megadott, dokumentált megrendelés
(továbbiakban együttesen: a Megrendelés) határozza meg.
A Megrendeléssel a felek között létrejött jogviszony az alábbi(ak)ra vonatkozhat (a továbbiakban:
Termék):
a.) könyv(ek).

Természetes személy Vevő esetén:
a.) vezetéknév, keresztnév;
b.) szállítási, számlázási cím (város neve, irányítószám, utca neve, házszám);
c.) e-mail cím;
d.) telefonszám;
e.) példányszám;
f.) átvétel típusa.
Jogi személy Vevő esetén:
a.) cégnév;
b.) szállítási, számlázási cím (város neve, irányítószám, utca neve, házszám);
c.) e-mail cím;
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3. A megrendeléshez szükséges adatok. Vevő az alábbi adatokat köteles megadni a Kiadónak, a Megrendeléssel egyidejűleg:
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d.) telefonszám;
e.) példányszám;
f.) átvétel típusa.
A megadott adatok megfelelőségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel, Kiadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Vevő által be nem jelentett adatváltozások
miatt keletkező károkért.
4. A Megrendelés módjai, menete. A Megrendelés elsősorban on-line rendelés által történik, de van mód
e-mailben rögzített rendelésleadásra is. Szóbeli Megrendelésre nincsen lehetőség, a megadott telefonszámon csak információ kérhető a Termékkel kapcsolatos tényezőkről (készlet, átvételi pont címe és
nyitva tartása stb.).
Az írásban történő Megrendelés formái:
a.) a Kiadó által létrehozott és Vevő rendelkezésére álló internetes oldal és webshop on-line megrendelőjének megfelelő kitöltésével;
b.) a Kiadónak címzett olyan írásbeli (e-mail) Megrendeléssel, ami a Megrendelés visszaigazolásához
szükséges 3. pont szerinti adatokon kívül tartalmazza a termék pontos megjelölését, esetleges
egyéb(külön) kéréseket;
A Megrendelés leadását követően a Kiadó a Vevő által megadott e-mail címen visszaigazolja – on-line
rendelésnél automatikusan azonnal, e-mailes rendelésnél pedig a lehető leghamarább, válasz e-mailben – a Megrendelést.
5. A szerződéses ellenérték. A Termék ellenértékét a Felek a Megrendelésben állapítják meg.
Az ellenérték megfizetése történhet:
a.) készpénzben személyesen a Kiadó átvételi pontján;
b.) készpénzes utánvéttel,
c.) bankkártyás fizetéssel, utánvéttel.

7. A szerződés időtartama. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amennyiben a Megrendelést a Vevő
a 4. pontban leírtak valamelyike alapján leadja. A szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben a
Termék hiánytalanul átadásra és az ellenérték megfizetésre kerül(t).
8. Szállítási költség és a szállítás feltételei. A 2. a) pontban megjelölt terméktípus esetében a Vevő személyes átvétele útján vagy kiszállítással kerül kézbesítésre a Termék. A személyes átvételre a Kiadó
átvételi pontján van lehetőség. Vevő a termék kiszállítással történő kézbesítésének módjairól az internetes oldal on-line megrendelőjében olvashat, ahol a díjakról is tájékozódhat.
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6. A szerződés tárgyi terjedelme. A Felek között létrejött szerződés alapján, a szerződéses ellenérték
teljesítésével a Vevő tulajdonjogot vagy használati jogot szerez a Terméken a jelen ÁSZF-ben meghatározottfeltételekkel.
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9. A teljesítés egyéb feltételei. A megrendelt Termék ellenértékét és szállítási költségét az Vevő a megrendelt Termék átvételekor köteles kiegyenlíteni. A Kiadó ezután állítja ki és juttatja el elektronikus úton
a Vevőhöz a számlát, mely egyszerre tartalmazza a megrendelt Termék ellenértékét és a szállítási költséget.
10. Az elállási jog gyakorlása. A Kiadó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelt Termék kézhezvételét
követő nyolc napon belül a Vevő indokolás nélkül jogosult vételi szándékától elállni. Ebben az esetben a
Kiadó a termékért kifizetett ellenértéket köteles visszatéríteni a Vevő részére, a termék Kiadó részére
történő visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítésre csak teljesen hibátlan, sérülésmentes termék esetében van mód. A visszatérítés a szállítási költségre, valamint a termék Kiadó részére történő visszajuttatásával felmerülő költségekre nem vonatkozik.
11. Joghatály. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az
irányadók, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvére.
12. Egyéb rendelkezések. Vevő a Kiadó által kiadott termék vagy termékek Megrendelésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el.
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13. Hatályba lépés. A jelen ÁSZF 2020. május 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatályba lépést
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
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