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SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

Név: KEMIBO Projekt Kft. 

Székhely: 2440 Százhalombatta, Vörösmarty utca 36. 

Fióktelep (iroda): 1023 Budapest, Mecset utca 17. 

Levelezési cím: 1023 Budapest, Mecset utca 17. 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 

Cégjegyzékszám: 13-09-175880 

Adószám: 25307005-2-13  

Közösségi adószám: HU25307005 

Telefonszám: +36 30 828 3601 

E-mail: info@kemibo.hu  

Honlap: www.kemibo.hu  

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Bankszámlaszám: 11742135-20022710 

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI 

 

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

4028 Debrecen, Kassai út 129. 

+361 234 5012 

info@shoprenter.hu   

Jelen dokumentum tartalmazza a KEMIBO Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 

szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató” vagy „Társaság”) által üzemeltetett Webáruház 

használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).  

Az ÁSZF tartalmazza a www.informatikashop.hu Webáruházban (a továbbiakban: 

„Webáruház”) keresztül megvásárolható használt és új hardverek és szoftverek (a továbbiakban: 

Termék) megvásárlásának, valamint a Webáruház és a Webáruházban elérhető egyéb szolgáltatás 

megrendelésének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit, illetve 

általános szerződési feltételeit. 

Jelen ÁSZF a KEMIBO Projekt Kft. valamennyi, a Webáruházban keresztül megvásárolható 

termékére, szolgáltatására vonatkozik és érvényes. 

A Szolgáltató és a Vásárló a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Vásárló és 

Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó és megegyezéssel 30 (harminc) nap alatt nem 

rendezhető esetleges jogvitáikra kikötik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes 

bíróság illetékességét. 

Vásárlóink személyes adatainak kezeléséről a KEMIBO Projekt Kft., mint Adatkezelő Adatvédelmi 

Szabályzata rendelkezik, melynek kivonata az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken 

közvetlenül elérhető. 

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/
mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/
mailto:info@shoprenter.hu
http://www.informatikashop.hu/
https://www.informatikashop.hu/custom/kemibotesztshop/image/data/Csatolt%20dokumentumok/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
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A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem 

tartalmaz, a Webáruházban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Az ÁSZF nyelve magyar.  

Az ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a KEMIBO Projekt Kft. nem iktatja, így az 

utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

A KEMIBO Projekt Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

Vásárló a használatával, a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az 

alábbiakat: 

1 A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS 

1.1. Regisztráció 

A Webáruház tartalmának nem minden része érhető el minden Vásárló számára regisztráció 

nélkül. A vásárlás regisztrációhoz kötött, így a Vásárló regisztrációval tudja leadni megrendelését 

a Webáruházban. A Webáruházban történő vásárlásnak tehát feltétele az érvényes regisztráció. 

Ha a Vásárló regisztrálni kíván, akkor azt a következőképpen teheti meg: 

A Webáruház jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontra kell kattintania, majd az „Hozz 

létre saját fiókot” feliratnál található gomb használatával megjelenik a regisztrációs felület. A 

regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a KEMIBO Projekt Kft. részére: 

• E-mail cím 

• Jelszó 

• Vezetéknév 

• Keresztnév 

• Telefonszám 

„Az Ön címe” menüpontban magánszemély esetén a Vásárló a következő adatokat adhatja meg: 

• Utca, házszám 

• Város 

• Irányítószám 

• Ország 

• Telefonszám 

Regisztrációt követően a jobb felső sarokban lévő „Üdvözöljük XY” pontra kattintva kiválasztható 

a „Fiók” menüpont, ahol a Vásárló megadhatja további adatait. A „Fiókadatok módosítása” 

menüpont alatt a fentiekben megadott adatait módosíthatja. A „Jelszócsere” menüpont alatt a 

Vásárló megváltoztathatja a fiókjához tartozó jelszavát.  

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/


 

 

 
 

 

4 

 

KEMIBO Projekt Kft. 

Software&Hardware Trade 

Tel: +36 30 828 3601 
E-mail: info@kemibo.hu 

www.kemibo.hu  

  

 

A „Címadatok módosítása” menüpont alatt a Vásárlónak lehetősége van több szállítási címet 

megadni. A Vásárló kiválaszthatja, hogy magánszemélyként vagy jogi személyként vagy akár 

mindkettő státuszban kíván regisztrálni. 

Jogi személy a fent meghatározott adatokon kívül a következő adatokat is megadhatja a 

Szolgáltató részére: 

• Cégnév  

• Adószám (jogi személy esetében) 

• Cégjegyzékszám 

• Közösségi adószám 

A regisztráció során csak a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező a megrendelés 

teljesítéséhez, minden egyéb adat megadása önkéntes. 

Ezen a felületen lehetőség van arra, hogy a Vásárló feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. 

Ha a Vásárló az adatokat átnézte és mindent rendben talált, akkor a „Regisztráció” gombra 

kattintva, valamint a „Hozzájárulok, hogy a KEMIBO Projekt Kft. – informatikashop.hu az itt 

megadott személyes adataimat a(z) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) oldalon rögzített, 

regisztrációs céllal kezelje. ” mező elfogadásával tudja regisztrációját véglegesíteni.  

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy 

összegző felület segítségével áttekintheti a regisztráció során megadott adatokat. 

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@kemibo.hu e-mail címre küldött 

üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a 

regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra 

kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és 

dokumentumok (pl. számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás 

után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló 

a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott 

jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni 

jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen 

módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

A jelen Feltételek alapján nyújtott egyes Szolgáltatás(ok) használatakor előfordulhat, hogy a 

Vásárló korlátozott körben személyazonosításra alkalmas adatokat küld a Társaságnak. A 

regisztráció során pontos és valós személyes adatokat kell a Vásárlónak megadnia, ezért minden 

Vásárló teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Valamennyi átadott adatot a 

Társaság bizalmasan, a GDPR teljes körű betartásával, a külön okiratba foglalt adatvédelmi 

szabályzatának megfelelően kezel, és minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az 

adatok jogosultan személy számára ne váljanak hozzáférhetővé. 

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/
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Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során készült dokumentumok szerzői jogvédelem 

alatt állnak. Vásárló a szolgáltatás keretében részére átadott dokumentumokat kizárólag saját 

személyes GDPR megfelelőségének biztosítására jogosult használni (beleértve a Webáruházon 

való közzétételt).  

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti 

annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 

szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

Megrendelés 

A Webáruházban új és használt hardverek (számítógépek és tartozékai stb.) és szoftverek online 

módon történő megvásárlására van lehetőség. 

Vásárló a megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható 

tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően 

tájékozódhat. 

Vásárlónak lehetősége van a Webáruházban nagyító ikonnal jelzett, ún. „Gyorskeresés” kereső 

mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név vagy típus szerint is rákeresni. Ha a 

Webáruházban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Vásárló keresésének, akkor a 

rendszer azt megjeleníti.  

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található ”Kosárba rakom” feliratra 

kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába.  

Ha a Vásárló notebook-ot vagy számítógépet vásárol, az ár tartalmazhatja a Windows operációs 

rendszer árát is. Ha az operációs rendszer a gép részét képezi, annak szétválasztására nincs 

lehetőség. Egyes notebookok, számítógépek és eszközök esetében előfordul, hogy kizárólag 

minimum 6, 12, 24 vagy 36 hónapos jótállással vásárolhatók meg, mely az adott terméknél 

feltüntetésre kerül. A jótállási időt a Szolgáltató új termékek esetében a gyártói feltételeknek 

megfelelően, míg használt termékek esetében önként vállalja és biztosítja a Vásárló részére. A 

jótállás díját a termék ára tartalmazza. A jótállási idő hossza a termék mellett megtalálhatóak. 

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) Vásárló a Webáruház jobb 

felső sarkában a „Kosár” gombra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti. 

A „Kosár” felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett 

termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a szállítási költséget, a megrendelni kívánt 

darabszámot, valamint az összegző felület alján a vásárlása végösszegét.  

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége 

van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „Törlés” oszlopban látható ikonra kattintva, illetve a 

termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, a darabszám pontos begépelésével vagy a 

– és + jelek használatával.  

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/
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Ha a Vásárló a kosárban mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva 

folytathatja a megrendelési folyamatot, ha pedig még böngészni szeretne a termékek között, akkor 

a „Vásárlás folytatása” feliratot választhatja.  

Ha a Vásárló a „Tovább a pénztárba” gombra kattintott, akkor a megjelenő felületen eldöntheti, 

hogy  

• bejelentkezik korábbi regisztrációja adataival, vagy 

• regisztrál a 1.1. pontban meghatározott módon. 

A regisztrációt, illetve a belépést követően a szállítási cím megadása vagy több cím esetén 

kiválasztása szükséges. A Vásárló a „Szállítás” menüpontba érkezik a „Tovább a szállítási 

módokhoz” feliratra történő kattintással.  

Ha esetleg mégis egy ettől eltérő címre kéri a kiszállítást, akkor egyszerűen csak be kell gépelnie 

az új adatokat a megfelelő helyre. A Vásárló tetszés szerint választhat a DPD, vagy a GLS 

futárszolgálattal történő házhozszállítás vagy csomagpontra történő szállítás között. Utóbbi 

esetben a Vásárló kiválaszthatja a számára legalkalmasabb csomagpontot is. 

A „Tovább a fizetési módokhoz” feliratra kattintást követően megjelenő felületen a rendelkezésre 

álló fizetési módok tekinthetők meg, és a Vásárló itt érvényesítheti kedvezményre jogosító 

kuponját, ha rendelkezik ilyennel.  

A Vásárló ezen a felületen láthatja a regisztrációkor megadott elsődleges számlázási címét. Ha 

ettől eltérő számlázási címet kíván megadni, így erre lehetősége van a „Cím hozzáadása” feliratra 

kattintással. 

A „Tovább az összegzéshez” felirat használatával a rendszer a Vásárlót egy összegző felületre 

navigálja, ahol megtekinthet minden adatok, amit a megrendelés során a Webáruházban 

megadott. Adatainak vagy a megrendelt termékek módosításához vissza kell lépnie a képernyő 

bal felső sarkában lévő balra mutató nyílra történő kattintással. Vásárló a megrendeléséhez 

megjegyzést is fűzhet az erre megadott mezőben. 

Fontos, hogy a megrendeléshez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával 

el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 

Ha a Vásárló mindent rendben talál, akkor a „Megrendelem” gombra kattintva megrendelését 

elküldi a Szolgáltató részére. 

A rendelés feladása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére 

fizetési kötelezettséget keletkeztet.  

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási 

igény (például rossz terméket rendelt, módosítani szeretné a darabszámot), azt a KEMIBO Projekt 

Kft-nek e-mailben jelezze az info@kemibo.hu email címen. 

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/
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1.2. Termékek ára 

A Webáruházban megjelenített termékek vételára nettóban, valamint az általános forgalmi adót 

és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve.  

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, tekintettel arra, hogy Magyarország 

területén a kiszállítás nettó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes a 1.7. pontban 

meghatározott feltételek esetén. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak 

tartalmazzák a csomagolás költségét is. 

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre és alapesetben kizárólag magyar 

forintban egyenlíthető ki. Amennyiben a Vásárló euróban (EUR) kívánja a megrendelés értékét 

kiegyenlíteni, úgy azt külön, az info@kemibo.hu e-mail címre, a megrendelés számának 

feltüntetésével igényelheti.  

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően 

a Webáruházban hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert 

nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft).  

Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webáruház felületén hibásan feltüntetett 

áron értékesíteni Vásárló részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal e-mailben tájékoztatja a 

Vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a termék valós áron 

történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós 

áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.  

1.3. Adatbeviteli hibák javítása 

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a KEMIBO Projekt Kft. részére 

való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a 

megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Töröl” oszlopban látható ikonra kattintva, 

illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, a darabszám pontos 

begépelésével). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz 

termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).  

1.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a KEMIBO Projekt Kft. késedelem nélkül, 

automatikus válasz e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail 

tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási 

információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt terméket, a termékhez 

tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget, továbbá egy 

díjbekérőt vagy számlát is, amely a KEMIBO Projekt Kft. bankszámlájára történő utalással vagy 

befizetéssel egyenlíthető ki. E visszaigazoló e-mail a KEMIBO Projekt Kft. részéről a Vásárló által 

tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a KEMIBO Projekt Kft. és 

Vásárló között.  

mailto:info@kemibo.hu
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Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem 

kapja meg a KEMIBO Projekt Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt, 

melynek alapján nem köteles megvásárolni a terméket. 

Ha Vásárló rendelését már elküldte a KEMIBO Projekt Kft. részére és hibát vesz észre a 

visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül a KEMIBO Projekt Kft. e-

mail címén, az info@kemibo.hu címen jeleznie kell a KEMIBO Projekt Kft. felé, a nem kívánt 

rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvényben (Ektv.) foglaltak irányadók.  

A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 

(II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Fogyasztók jogairól szóló Európai 

Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  

A Felek között a fentiek szerint létrejött elektronikus úton megkötött szerződésre, az abból fakadó 

jogviszonyra, valamint a KEMIBO Projekt Kft. által működtetett Webáruházra a következő 

hatályos jogszabályok rendelkezései is irányadók: 

• A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);  

• A Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 

évi XLVII. törvény (Fttv.)  

• Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 

22.) Korm. rendelet  

• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 

részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.  

• A Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet 

1.5. Fizetés 

Előre utalás bankszámlára: Vásárló a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását megelőzően 

fizeti meg a KEMIBO Projekt Kft. 1. pontban feltüntetett bankszámlájára banki átutalás vagy 

készpénzbefizetés útján.  

Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a díjbekérő és a megrendelés számát minden esetben 

szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a KEMIBO Projekt Kft. a Terméket a végösszeg számláján 

történő jóváírását követően adja át a futárszolgálat részére. Az átadásról a KEMIBO Projekt Kft.  e-

mailben értesíti a Vásárlót. Ha a kiszállítás a 1.7. pontban feltüntetett módon meghiúsul, akkor a 

Vásárló a további kiszállítások díját is átutalás vagy befizetés formájában köteles megfizetni a 

KEMIBO Projekt Kft. részére. 

 

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/
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Utólagos utalás bankszámlára: a KEMIBO Projekt Kft. törzsvásárlói és egyedi elbírálás alapján 

bizonyos ügyfelei számára utólagos banki átutalással is biztosítja a megrendelés értékének 

kiegyenlítését. Utólagos utalás esetén a megjegyzés rovatban a végszámla számát minden esetben 

szükséges feltünteti. Megrendelést követően a KEMIBO Projekt Kft. átadja a Terméket a 

futárszolgálat részére. Az átadásról a KEMIBO Projekt Kft. e-mailben értesíti a Vásárlót. Ha a 

kiszállítás a 1.7. pontban feltüntetett módon meghiúsul, akkor a Vásárló a további kiszállítások 

díját is átutalás vagy befizetés formájában köteles megfizetni a KEMIBO Projekt Kft. részére. 

1.6. Számla 

A KEMIBO Projekt Kft. a megrendelt termékekről e-mailben vagy postán számlát küld a Vásárló 

részére, a kifizetés igazolására. 

 

1.7. Tulajdonjog fenntartása 

 

A vételár teljes kifizetéséig a Termék a KEMIBO Projekt Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a 

vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, 

felelősséggel tartozik a KEMIBO Projekt Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek 

megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 

1.8. Szállítás  

A szállítást a Vásárló által megadott szállítási címre az Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett 

futárszolgálatok végzik. A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása munkanapokon hétfőtől-

péntekig, 08:00-17:00 óra között történik. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem 

tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a 

szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. 

Ha a Vásárló nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag 

átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a helyszínen, mely értesítőn megjelölt telefonszámon a 

futárral új szállítási nap egyeztetésére van lehetősége a Vásárlónak. Meghatározott órára történő 

szállítást sem a KEMIBO Projekt Kft-nek, sem pedig a futárszolgálatnak nem áll módjában 

teljesíteni, tekintettel arra, hogy a megrendelések kiszállítása folyamatosan történik. 

Magyarország területén a kiszállítás nettó 50.000 Ft feletti megrendelési érték felett ingyenesen 

történik, azonban az ingyenesség kizárólag az első szállításra vonatkozik. Ha a csomag átvétele az 

első kiszállítás alkalmával a Vásárlónak felróható okból hiúsul meg, úgy a KEMIBO Projekt Kft. a 

termék újbóli kiszállítását csak abban az esetben kísérli meg ismét, ha a Vásárló a 1.7.1. pontban 

feltüntetett kiszállítás költségét átutalás vagy befizetés formájában megfizette a KEMIBO Projekt 

Kft. részére. 

A termék átvételekor a futár átadás-átvételi nyilatkozatot irat alá a Vásárlóval, hogy a terméket 

hiánytalan, hibátlan és működőképes állapotban vette át. Természetesen a Vásárló ilyenkor 

kibonthatja a terméket és megvizsgálhatja, hogy nem talál-e rajta sérülést, illetve, hogy működik-

e. Ha a Vásárló bármilyen okból elállási jogával kíván élni a későbbiekben, akkor az átvételkori 

állapotában – sérülésmentesen – köteles visszaküldeni a terméket.  

mailto:info@kemibo.hu
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Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, akkor a Vásárló 

köteles azt haladéktalanul jelezni a futár, illetve a KEMIBO Projekt Kft. felé. Amennyiben az 

átvételkor a csomagolás vagy a Termék láthatóan sérült és a sérülés a Termék átvételét 

megelőzően keletkezett, a termék visszavételét díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően 

észlelt sérülésért a KEMIBO Projekt Kft. felelősséget nem vállal! 

1.8.1.Szállítási költségek 

Magyarország területén a kiszállítás nettó 50.000 Ft feletti rendelési összeg felett ingyenesen 

történik.  

Az ingyenes kiszállítás azonban csak az első szállításra vonatkozik, mert ha az első kiszállítás a 

Vásárlónak felróható okból meghiúsul – például nem tartózkodik a megadott címen, és nincs, aki 

átvegye a terméket – akkor a KEMIBO Projekt Kft. csak abban az esetben kísérli meg a termék 

újbóli kiszállítását, ha azt a Vásárló kifejezetten kéri, illetve, ha a Vásárló a kiszállítás költségét 

átutalással vagy befizetéssel megfizette a KEMIBO Projekt Kft. részére.  

A KEMIBO Projekt Kft. az átutalt összeg számláján történő jóváírást követően indítja el az ismételt 

kiszállítást. A Vásárló köteles minden egyes kiszállítás költségét megfizetni, ha az első szállítás 

neki felróható okból hiúsul meg. A kiszállítás költsége az első kiszállítás sikertelenségét követően, 

minden újabb kiszállítás esetén nettó 2000 Ft. A kiszállítás költsége feltüntetésre kerül a 

megrendelés összesítőjén. 

1.8.2. Szállítási határidő 

A megrendelés kiszállításának határideje 1-14 munkanap.  

A KEMIBO Projekt Kft. – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését 

követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó 

rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 

A KEMIBO Projekt Kft. késedelme esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt 

kitűzni. Ha a KEMIBO Projekt Kft. a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a 

szerződéstől elállni. 

A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha 

• a KEMIBO Projekt Kft. a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

• a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető 

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna 

teljesíteni. 

1.9. Személyes átvétel 

A KEMIBO Projekt Kft. a Termék személyes átvételére lehetőséget nem biztosít. 
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2 ELÁLLÁSI JOG 

2.1 Elállási jog gyakorlásának menete 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 

kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, 

valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban 

„Fogyasztó”). 

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén  

• a terméknek, 

• több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 

• ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolgáltatásnak megvásárlásától, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő 

harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a 

szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 

köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen 

ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a KEMIBO Projekt Kft. részére.  

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja – de nem kötelező - a következő linken keresztül elérhető 

Felmondási/Elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 

fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a KEMIBO Projekt Kft. részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 1.9 pontban meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

 

Mindkét esetben a KEMIBO Projekt Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó 

elállási nyilatkozatának megérkezését.  

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az 

erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (14. naptári napon ajánlott, tértivevényes 

küldeményként postán feladott nyilatkozat határidőben történő jogérvényesítésnek minősül) 

elküldi a KEMIBO Projekt Kft-nek.  

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a tértivevénnyel igazolható postára adás dátumát vagy e-

mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe KEMIBO 

Projekt Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott, tértivevényes 

küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

mailto:info@kemibo.hu
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Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a KEMIBO Projekt Kft. 1. pontban 

feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának 

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó 

a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) 

a terméket. 

  

Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó egy egybecsomagolt terméket vásárol meg, melynek előre 

meghatározott a tartalma és nem külön-külön a benne található termékek egyesével, így a 

Fogyasztó elállási jogát kizárólag a teljes csomagra vonatkozóan gyakorolhatja, tehát elállás 

gyakorlása esetén a teljes csomagot köteles a KEMIBO Projekt Kft. részére visszajuttatni. 

A csomag beérkezését követően a futár átadás-átvételi nyilatkozat aláírását kéri a termék 

hiánytalan és működőképes állapotban történő átvételéről. 

A termék a KEMIBO Projekt Kft. címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, 

kivéve, ha a KEMIBO Projekt Kft. vállalta e költségek viselését. A KEMIBO Projekt Kft. azonban 

nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a 

Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. A KEMIBO Projekt Kft-nek az utánvéttel 

visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az 

elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.  

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a KEMIBO Projekt Kft. visszatéríti a 

Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért 

fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy 

Fogyasztó a KEMIBO Projekt Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választott.  

A KEMIBO Projekt Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a 

terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a 

KEMIBO Projekt Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 

alkalmaz a KEMIBO Projekt Kft., kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót 

semmilyen többletköltség nem terheli.  

Fogyasztó 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 KEMIBO Projekt Kft. tehát követelheti a 

termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 

meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő 

lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 
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Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint 

számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó 

a csomagolást felbontotta. 

3 SZAVATOSSÁG 

3.1. Kellékszavatosság 

Vásárló a KEMIBO Projekt Kft. hibás teljesítése esetén a KEMIBO Projekt Kft-vel szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet.  

A Webáruházban kizárólag új és használt hardverek, illetve szoftverek megvásárlására van 

lehetőség. Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a 

szavatossági, jótállási jogok is.  

A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni 

azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. 

Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek 

következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy 

újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni.  

Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági 

jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a 

használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást 

kapott, az ismert hiba vonatkozásában a KEMIBO Projekt Kft-nek nincs felelőssége.  

Nem használt termékek esetén Fogyasztói szerződés esetében a Fogyasztónak minősülő Vásárló 

a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági 

igényét. Használt termékek esetében azonban ennél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. 

Szolgáltató mindezekre tekintettel, az általa értékesített termékei esetében minden esetben 1 év 

szavatosságot vállal, melynek értelmében a Vásárló 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti 

szavatossági igényét. 

A nem Fogyasztói szerződés esetében is a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves 

elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló 

által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a KEMIBO Projekt Kft. számára más igénye 

teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló 

nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a 

hibát a KEMIBO Projekt Kft. költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – 

végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a KEMIBO Projekt Kft. adott okot. 

mailto:info@kemibo.hu
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Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a KEMIBO Projekt Kft-vel.  

Vásárló közvetlenül a KEMIBO Projekt Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a 

KEMIBO Projekt Kft-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen 

esetben a KEMIBO Projekt Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, 

vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően 

keletkezett. Amennyiben a KEMIBO Projekt Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak 

felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a 

Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető 

része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül 

érvényesítettnek. 

3.2. Termékszavatosság  

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 2. 

pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.  

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve 

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben 

érvényesítheti. 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell 

bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 

minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba 

felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől 

számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés 

késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.  

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. 

mailto:info@kemibo.hu
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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. 

4  JÓTÁLLÁS 

A KEMIBO Projekt Kft. értékesít olyan új terméket (hardver- és szoftvertermékeket) , amely az 

egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik. A KEMIBO Projekt Kft. minden, a Webáruházban keresztül 

megvásárolt Termékére a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében 

részletesen szabályozott és meghatározott feltételek szerinti jótállást vállalja. 

A KEMIBO Projekt Kft. értékesít olyan nem új – hardver-terméket, amely az egyes tartós 

fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

hatálya alá nem tartozna, tekintettel arra, hogy használt hardware-ek és szoftverek is képezik az 

elektronikus úton megkötött szerződés tárgyát. A KEMIBO Projekt Kft. ennek ellenére, minden, a 

Webáruházban keresztül megvásárolt Termékére a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. 

számú mellékletében részletesen szabályozott és meghatározott feltételek szerinti jótállást 

vállalja. 

A KEMIBO Projekt Kft.  értékesít olyan nem új – szoftver és szoftverlicenc-terméket, amely az 

egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet hatálya alá nem tartozna, tekintettel arra, hogy használt hardware-ek és szoftverek is 

képezik az elektronikus úton megkötött szerződés tárgyát. A KEMIBO Projekt Kft. ennek ellenére, 

minden, a Webáruházban keresztül megvásárolt használt szoftver termékre a jelen ÁSZF 

elválaszthatatlan részét képező 4. számú mellékletében részletesen szabályozott és 

meghatározott feltételek szerinti jótállást vállalja. 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 

Szavatossági igényeit Vásárló a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti: 

Levelezési cím: 1023 Budapest, Mecset utca 17.  
Email cím:  info@kemibo.hu  
Telefonszám:  +36 30 828 3601 
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5 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

Vásárló a termékkel vagy a KEMIBO Projekt Kft. tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói 

kifogásait az hová terjesztheti elő: 

Kemibo Projekt Kft. 
Levelezési cím: 1023 Budapest, Mecset utca 17.  
Email cím:  info@kemibo.hu  
Telefonszám:  +36 30 828 3601  

A KEMIBO Projekt Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha 

a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a 

Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a KEMIBO Projekt Kft. a panaszról 

jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. 

A KEMIBO Projekt Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) 

szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább 

részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; 

• KEMIBO Projekt Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal 

egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben a KEMIBO Projekt Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár 

el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a KEMIBO Projekt Kft.  

egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.  

A KEMIBO Projekt Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.  

A panasz elutasítása esetén a KEMIBO Projekt Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.  

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a KEMIBO Projekt Kft. és Vásárló között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita a 

KEMIBO Projekt Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési 

lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: 

• Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál,  

• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése  
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A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86 

Telefon: 06 (1) 488 21 31 

• Bírósági eljárás kezdeményezése, 

• Online vitarendezési platform  

A KEMIBO Projekt Kft. kötelezettséget vállal a Fogyasztói jogvitáik rendezéséhez az alternatív 

vitarendezési fórum igénybevételére. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online 

vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el. 

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság 

rendszerében, majd bejelentkezés után a Fogyasztó benyújthatja panaszát a Webáruházban 

keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. 

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az 

ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési 

fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben.  

Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint 

megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. 

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott 

adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van 

eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.  

6 AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 

A KEMIBO jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruházban történő 

előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba 

lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, 

azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

7 FELELŐSSÉG 

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a KEMIBO 

Projekt Kft.  nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért 

a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.  

A KEMIBO Projekt Kft. kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított 

magatartásért.  

Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek 

jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.  

mailto:info@kemibo.hu
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Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a KEMIBO Projekt Kft. 

ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése 

végett.  

A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a KEMIBO 

Projekt Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a KEMIBO 

Projekt Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más 

szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért 

a KEMIBO Projekt Kft. nem vállal felelősséget.  

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a 

Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem 

megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Vásárló a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul 

jelezni a KEMIBO Projekt Kft-nek. Ha a KEMIBO Projekt Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést 

megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

8 SZERZŐI JOGOK 

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás 

elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen 

védjegyoltalom) alatt állnak. A KEMIBO Projekt Kft.  a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított 

felhasználója a Webáruháznak, valamint a Webáruházban keresztül elérhető szolgáltatások 

nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más 

szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház 

felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, 

megvalósítást).  

A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 

vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a KEMIBO Projekt Kft. előzetes írásbeli 

hozzájárulása esetén engedélyezett.  

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, 

közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a KEMIBO Projekt Kft. 

előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruházban 

szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.  
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A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes 

többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a KEMIBO Projekt Kft. 

előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy 

hasznosíthatók. 

A KEMIBO fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az 

informatikashop.hu és a kemibo.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a KEMIBO 

Projekt Kft. által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes 

reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a KEMIBO Projekt Kft. adatbázisának 

kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére 

irányul, kivéve, ha erre a KEMIBO Projekt Kft. külön engedélyt ad.  

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a KEMIBO 

Projekt Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a KEMIBO 

Projekt Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő 

adatokat felülírni.  

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a KEMIBO Projekt Kft.  a Szolgáltatás 

igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató 

keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. november 4. 

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF 

minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.
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1. számú MELLÉKLET 

JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI 

 (A) Jótállási feltételek 

Az Eladó a Vásárlók részére 6, 12, illetve 24 hónapos jótállást (garanciát) biztosít a megvásárolt 

terméktől függően.  

Jótállási igényként a Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet elsősorban, kivéve, ha a Vásárló 

által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igény teljesítéséhez képest 

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az eladó nem vállalja, vagy e 

kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeit kímélve nem tud az eladó eleget 

tenni, vagy ha a Vásárló a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor – 

Vásárló választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti; a hibát a Vásárló 

költségünkre maga is kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Vásárló a választott jótállási jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles 

viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket 

nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének 

kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a 

kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 

A jótállás tehát nem érinti a jogszabályból eredő – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – 

jogainak érvényesítését. 

 

Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka 

a teljesítés után keletkezett. 

A jótállás (garancia) a berendezés gyártásakor keletkezett anyaghibákra vagy műszaki hibákra 

vonatkozik. 

A jótállás nem vonatkozik: 

• A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő, szakszerűtlen vagy alkalmatlan kezelésből 

(elsősorban a termék műanyag alkatrészeinek hibái, a kijelző nem megfelelő tisztításával 

okozott karcolásai, az ütésekből eredő sérülések stb.), a felhasználói kézikönyvvel 

ellentétes használatból és telepítésből, illetve az elektromos kisülésekből eredő, hibákra 

• A jótállás továbbá nem vonatkozik a nem megfelelő vagy hibás szoftver telepítéséből vagy 

ennek következtében keletkező hibákra 

• Az eladó nem vállal felelősséget a termék adathordozóin tárolt adatvesztésért, sérülésért 

vagy visszaélésért. A termék javításra átvétele előtt a Vásárló kötelessége a szükséges 

adatok kimentése, és adatokkal történő esetleges visszaélések megakadályozása 
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• Az eladó nem szavatolja a gyártó értékesítési helyétől eltérő helyen vásárolt bővítmények 

teljes kompatibilitását, amennyiben az adott komponens nem rendelkezik az eladó 

jóváhagyásával 

• A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, az időjárási behatások által okozott 

vagy a szélsőségesen szokatlan feltételek közötti használat során keletkező károkra 

• A jótállás érvénytelenné válik a termékbe történő jogosulatlan beavatkozás esetén az 

eladó részéről külön meghatalmazással nem rendelkező személy által 

• A jótállás abban az esetben is érvénytelenné válik, ha a Vásárló a figyelmeztetés ellenére 

durván megsérti a termék kezelési kézikönyvben leírt üzemeltetési és használati 

feltételeit 

A laptopok esetén a jótállás az akkumulátorokra nem vonatkozik. 

(B) Jótállási igény érvényesítésének rendje 

A jótállási igény érvényesítésének rendje az alábbi rendelkezésekkel összhangban került 

kiadásra:  

• A 2013. évi V. számú törvény (Polgári törvénykönyv), 

• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, illetve 

• a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvény. 

√  A Vásárló köteles az eladó által átadott árut a lehető leghamarabb ellenőrizni. Az ellenőrzést a 

Vásárlónak úgy kell végrehajtania, hogy a megfelelő szakmai átvizsgáláskor minden lehetséges 

hibát megállapíthasson.  

√  A Vásárló köteles az így megállapított hibákról haladéktalanuk, de legkésőbb a hiba 

felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni az eladót.  

√  A Vásárló a jótállási igényét köteles írásban, telefonon vagy személyesen az eladó telephelyén 

(iroda) érvényesíteni. A hibabejelentéskor közölni kell a hibás termék típusát, a hiba jellegének 

lehető legpontosabb leírását, és meg kell adni a kapcsolattartó személyt (név, telefonszám), akivel 

az igényrendezéssel összefüggő kérdéseket az eladó rendezni tudja. 

√  A jótállási igény érvényesítéséhez a Vásárló köteles bizonyítani a vásárlás tényét és a jótállási 

igény jogosságát a vásárlási bizonylattal (számla, pénztári bizonylat, esetleg szállítólevél) vagy a 

termék átvételekor részére átadott jótállási jegyet. Amennyiben a Vásárló nem mutatja be a fenti 

bizonylatokat vagy egyéb iratokat, a javítást az eladó ellenérték fejében végzi el.  

√ Amennyiben a Vásárló olyan hibát jelent be, melyre a garancia nem érvényes (például nem 

teljesültek a garanciális feltételek, a garancia lejárta után mutatja be, stb.), az eladó követelheti a 

Vásárlótól a bejelentett hiba elhárításával kapcsolatban felmerülő költségei megtérítését. A 

szerviz-beavatkozási díj ebben az esetben a szervizközpont aktuális árai szerint kerül 

kiszámításra a reklamáció érvényesítésének helyszínén. 
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(C)  A jótállási igény érvényesítésének menete  

1. A KEMIBO Projekt Kft., mint szállító hibájából felmerülő jótállási igény: 

• ha a Vásárló a kezdettől fogva működésképtelen terméket kap (például a helytelen 

csomagolás, a nem megfelelő kezelés kiszállításkor), 

• ha a Vásárló olyan árut kap, melyet nem rendelt meg, 

• ha a Vásárlónak a termék egy héten belül elromlik a Vásárló hibáján kívül a reklamációt a 

KEMIBO Projekt Kft. terhére a lehető leghamarabb megoldja az eladó. 

2. Eladóval közölt hiba:  

A Vásárló a termékben felmerülő hiba jelentkezése után haladéktalanul, de lekésőbb 2 hónapon 

belül köteles bejelenti a meghibásodást, majd ezt követően megállapodni az eladóval a megfelelő 

megoldásról. 

A hibás terméket az eladó díjmentesen elszállítja a Vásárló által megadott helyszínről, ha pedig a 

jótállási igény kezelését expressz módon kívánja rendezni, a hibás terméket postai úton is 

feladhatja saját költségére, amit a kitöltött jótállási jegyzőkönyv alapján továbbít az eladó a 

szervizközpontjába, amely ellenőrzi a reklamáció tárgyát és jogosultságát, és intézi a hibák vagy a 

meghibásodások elhárítását: 

• ha jogos az igény, a szervizközpont a hibás termék kézbesítésétől számított legkésőbb 30 

naptári napon belül orvosolja a hibát. Amennyiben megoldhatatlan problémáról van szó, 

az ügyfelet haladéktalanul legkésőbb 3 napon belül tájékoztatják a jótállási igény 

teljesíthetetlenségéről, amelyet a továbbiakban specifikusan kölcsönös megállapodással 

kezelnek és jogosult a vásárló egy másik jótállási igény választására. Amennyiben a 

reklamációt 30 napnál korábban megoldják, erről haladéktalanul értesíti az eladó a 

Vásárlót, és a terméket személyesen vagy az eladó költségére végzett díjtalan kiszállítási 

szolgáltatás révén (az Ön városára vonatkozó megfelelő nappal kapcsolatos információért 

lépjen kapcsolatba az eladójával) veheti át 

•  ha a jelzett hiba nem állapítható meg, az ügyfelet tájékoztatják az eladó 

szervizközpontjának álláspontjáról, és a kölcsönös megállapodás után a terméken 

keletkezett hibákat az eladó aktuális szervizdíjaiért javítják ki, és szervizelésként 

számlázzák 

(D) A jótállás érvényesítésének leggyakoribb gondjai  

1. A hiba pontatlan/hiányos leírása. A Vásárlók a hiba működését általában azzal jellemzik, 

hogy "nem működik". Amennyiben a technikusunk egy ilyen hibaleírással teszteli az 

alaplapot, és az beindul, akkor a reklamációt jogosulatlannak minősítjük. Ezért kérjük a 

hiba pontos körülírását, például: „a képernyő a bekapcsolás után piros színárnyalatokban 

világít, és a jobb felső sarokban egy kb. 5 cm-es fekete folt van.“  

2. Sérült védőmatricák. Ne vegyen le öncélúan semmilyen matricát (a processzorról, 

memóriáról stb.), különben automatikusan elveszíti a garanciát. 
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3. Rosszul beállított programok vagy nem megfelelő telepítés. Az ügyfél nem olvassa el a 

kezelési kézikönyvet, és nem telepíti megfelelően a terméket. Kérjük, olvassa el 

figyelmesen a Readme fájlokat, ezzel sok időt és pénzt takaríthat meg.  

4. Nem megfelelő BIOS verzió. Számos hiba keletkezhet az adott alaplap típushoz nem 

megfelelő BIOS telepítéséből. Amennyiben kétségei vannak a helyes BIOS-szal 

kapcsolatban, az upgrade előtt kérjen tanácsot a technikusunktól. 

5. A gyártó által nem garantált paraméterek reklamációja. Előfordul, hogy az ügyfelek a 

gyártó által nem szavatolt paramétereket várnak el. Kérjük, a vásárlás előtt vitassa meg az 

eladóinkkal a termék paramétereit, esetleg a vásárlás előtt próbálja ki a terméket. 

6. Az első látásra hibás, de a termék természetes részét képező paraméterek reklamációja. 

Például a Trinitron vagy FD Trinitron képcsöves képernyőknél közelebbi megtekintéskor 

2 finom csík tapasztalható, ez viszont nem a képernyő hibája, hanem a szinkronizációjára 

szolgál. 

7. Kiégett képpontok az LCD képernyőkön - az ISO 13406 szabvány az LCD monitorokon 5 

kiégett képpontot engedélyez 1 millió pontra. Ezért az ilyen típusú reklamáció nem 

ismerhetők el.  

Az ISO szabvány szerint a táblázatban a hibás pixelek száma egy millió jó pixelenkénti 

aránya a következő:  

• 2 db (1. típus) vagyis tartósan fehéren világít  

• 2 db (2. típus) vagyis tartósan fekete  

• 5 db (2. típus) vagyis az 1. és 2. típusú hibától eltérő hiba, tartósan pirosan vagy kéken stb. 

világít 

Példa: egy 15"-os LCD monitor képernyőjén 0,786432 millió pixel van - az engedélyezett 

hibás pixelszám 5 db/ 1 millió pixel – ezért 5*0,78 = 3,9 hibás pixel lehet a monitoron.  
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JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

Vásárló/Fogyasztó neve: ________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó címe: ________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó telefonszáma: _____________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó email címe: _________________________________________________________________________ 

Termék megnevezése: __________________________________________________________________________________ 

Termék cikkszáma: ______________________________________________________________________________________ 

Termék szériaszáma: ___________________________________________________________________________________ 

Termék gyártója: ________________________________________________________________________________________ 

Termék típusa (pl. laptop) : ____________________________________________________________________________ 

Vásárlás dátuma: ________________________________________________________________________________________ 

Átvétel dátuma: __________________________________________________________________________________________ 

Számla száma: ____________________________________________________________________________________________ 

Termék vételára: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: __________________________________________________________ 

Kijavításra átvétel időpontja: __________________________________________________________________________ 

Hiba oka: ________________________________________________________________________________________________ 

Kijavítás módja: _________________________________________________________________________________________ 

A termék Fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: _______________________________________  

mailto:info@kemibo.hu
http://www.kemibo.hu/


 

 

 
 

 

25 

 

KEMIBO Projekt Kft. 

Software&Hardware Trade 

Tel: +36 30 828 3601 

E-mail: info@kemibo.hu 
www.kemibo.hu  

  

 

2. számú MELLÉKLET 

JEGYZŐKÖNYV 

a Fogyasztó kifogásáról 

a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 

és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján 

Vásárló/Fogyasztó neve: ________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó címe: ________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó telefonszáma: _____________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó email címe: _________________________________________________________________________ 

Termék megnevezése: __________________________________________________________________________________ 

Termék cikkszáma: ______________________________________________________________________________________ 

Termék szériaszáma: ___________________________________________________________________________________ 

Termék gyártója: ________________________________________________________________________________________ 

Termék típusa (pl. laptop) : ____________________________________________________________________________ 

Vásárlás dátuma: ________________________________________________________________________________________ 

Átvétel dátuma: __________________________________________________________________________________________ 

Számla száma: ____________________________________________________________________________________________ 

Termék vételára: _________________________________________________________________________________________ 

 

Hiba bejelentésének időpontja: 

Hiba leírása: 
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Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog: 

 

 

Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a Fogyasztó által érvényesített 

igénytől, akkor ennek indoka): 

 

 

Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indoka:  

 

 

Amennyiben a terméket (kijavításra vagy a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény 

teljesíthetőségének vizsgálata érdekében) átvette a vállalkozás: 

A termék beazonosításához szükséges adat(ok): 

 

 

A termék vállalkozás általi átvételének időpontja: 

 

Időpont, amikor a Fogyasztó a dolgot átveheti: 

 

 

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 

működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  
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A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét 

a Fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv 

székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu 

oldalon. 

Alulírott Fogyasztó jelen jegyzőkönyv aláírásával hozzájárulok, hogy a vállalkozás a 

jegyzőkönyvben rögzített adataimat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak 

szerint kezelje. 

 

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2020. _____________ 

 

 

 _______________________________________   ____________________________ 

   Vállalkozás (cégszerű aláírás) Fogyasztó 
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3. számú MELLÉKLET 

Elállási/Felmondási nyilatkozat 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

Címzett:         KEMIBO Projekt Kt. 1023 Budapest, Mecset utca 17. info@kemibo.hu 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi termék 

adásvételére irányuló szerződés tekintetében (termék megnevezése):  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó neve: ________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó címe: ________________________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó telefonszáma: _____________________________________________________________________ 

Vásárló/Fogyasztó email címe: _________________________________________________________________________ 

Termék cikkszáma: ______________________________________________________________________________________ 

Termék szériaszáma: ___________________________________________________________________________________ 

Termék gyártója: ________________________________________________________________________________________ 

Termék típusa (pl. laptop) : ____________________________________________________________________________ 

Vásárlás dátuma: ________________________________________________________________________________________ 

Átvétel dátuma: __________________________________________________________________________________________ 

Számla száma: ____________________________________________________________________________________________ 

Termék vételára: _________________________________________________________________________________________ 

A Fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): 

 

                                                                                                                                     ______________________________ 

Kelt: _____________________________ 
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4. számú MELLÉKLET 

A KEMIBO PROJEKT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Szoftver Termék Átruházásához 

AJÁNLAT 

A jelen AJÁNLATOT az itt megjelölt feltételekkel és termékekre vonatkozóan teszi a KEMIBO 

Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2440 Százhalombatta, Vörösmarty utca 36., 

cégjegyzékszám: Cg. 13-09-175880, adószám: 25307005-2-13, képviseli: Kardos Emese Emőke 

önállóan) az alább megjelölt Vevő részére.  

A Vevő az ajánlatot annak aláírásával és a KEMIBO Projekt Kft. részére való visszaküldésével 

fogadhatja el. A jelen ajánlati dokumentum Vevő általi elfogadás esetén „egyedi megrendelésnek” 

minősül a KEMIBO Projekt Kft. és a Vevő között. Az ajánlatban (egyedi megrendelésben) nem 

szabályozott kérdésekben a mellékletben csatolt Általános Szerződési Feltételek az irányadók. 

Vevő az ajánlat elfogadásával kifejezetten elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket („ÁSZF”) 

a felek között az itt körülírt ügylet és Termékek átruházása tekintetében. 

1 VEVŐ 

Cégnév  

Székhely  

Cégjegyékszám  

Adószám  

Kapcsolattartó  
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2 TERMÉK ÉS DÍJAZÁS 

A jelen ajánlat az alábbi Termékekre vonatkozik:  

Termék neve Jogtulajdonos 

(gyártó) 

Mennyiség Díj EUR 

(egységár) 

Díj EUR 

összesen 

Díj HUF 

(egységár) 

Díj HUF 

összesen 

       

       

Összesen:       

A Termékekért a KEMIBO Projekt Kft-t mindösszesen ………….. illeti meg.  

Az itt feltüntetett Díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Euróban meghatározott díj a Magyar 

Nemzeti Bank 2020………-én közzétett EUR/HUF középárfolyama alapján került kiszámításra. 

Forintban kiállított számla esetén a KEMIBO Projekt Kft. jogosult a számla kiállításakor a kiállítás 

napján érvényes OTP deviza eladási árfolyamot alkalmazni.  

A jelen Ajánlat annak kiállításától számított 14 napig érvényes. 

3 SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1 A Termékeket a KEMIBO Projekt Kft. az egyedi megrendelés beérkezését követően 15 

munkanapon belül leszállítja és a szerződést teljesíti. 

3.2 Telepítéssel kapcsolatos a KEMIBO Projekt Kft. utasítások egyes Termékekkel kapcsolatban:  

Kérjük, kövessék a gyártó és a szállító által megadott mindenkori útmutatást. 

3.3 Leszállítandók:  

• letöltési link, file 

• telepítést lehetővé tevő kulcsok 

• transzfer (átruházási) dokumentáció 

• szállítólevél 

• számla 

3.4 A KEMIBO Projekt Kft. jogosult a megrendelt Termékek leszállítását követően azonnal 

számlát kiállítani a Vevő székhelyére címezve. A számlán feltüntetendő fizetési határidő a 

kiállítástól számított 8 naptári nap.  
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4 JOGI MEGJEGYZÉSEK 

4.1 A Termékekhez tartozó Termékhasználati Feltételek fellelhetőek az alábbi hivatkozáson: 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products 

4.2 A Termékek az Európai Unió (Európai Gazdasági Térség) területén az eredeti Jogtulajdonos 

által jóváhagyott módon korábban forgalomba hozott ún. „használt” szoftverek, amelyek 

átruházására a terjesztés jogának kimerülése hivatkozással kerül sor. 

4.3 A KEMIBO Projekt Kft. a Termékek eredeti (első) felhasználóiról adatokat nem feltétlenül ad 

át, az üzleti tranzakciók titkosságára tekintettel, így ezt a KEMIBO Projekt Kft. sem tudja 

minden esetben biztosítani.  

5 EGYÉB FELTÉTELEK 

5.1 A KEMIBO Projekt Kft. részéről: 

Kapcsolattartó 
Dévényi Renáta, devenyi.renata@kemibo.hu  

tel: +36-30-828-3601 

6 MELLÉKLETEK 

6.1 Általános Szerződési Feltételek 

Dátum: 2020. ___________________________ 

 

 

______________________________ 

KEMIBO Projekt Kft. 
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VEVŐI ELFOGADÓ NYILATKOZAT: 

Vevő nyilatkozik, hogy 

• megismerte és elfogadja az itt közölt és hivatkozott dokumentumokat, így 

különösen az ÁSZF-et és a Termékhasználati Feltételeket,  

• nem minősül „Fogyasztónak” (ÁSZF 1.3 alapján),  

• a választottbírósági kikötést elfogadja 

• az elfogadott ajánlat minden általa lényegesnek vélt feltételt és rendelkezést 

tartalmaz. 

A jelen ajánlatot és az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et elolvastuk, 

megértettük, az általunk szükségesnek ítélt mértékben megtárgyaltuk és mint 

akaratunkkal mindenben megegyezőt elfogadólag írjuk alá.  

 

Dátum: 2020. __________________ 

 

 

                     ______________________________   ____________________________ 

          Vevő        KEMIBO Projekt Kft.
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A KEMIBO PROJEKT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Szoftver Termék Átruházásához 

1 BEVEZETÉS 

1.1 A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) alkalmazandók a KEMIBO Projekt Kft. mint szállító 

és a Vevő között létrejött egyedi megrendelésben meghatározott szoftver Termékek átruházására.  

1.2 Az ÁSZF a Termék átruházására vonatkozó általános jogi feltételrendszer és önmagában 

(kölcsönösen elfogadott egyedi megrendelés nélkül) nem hoz létre szerződéses jogviszonyt a 

KEMIBO Projekt Kft. és a Vevő között.  

Szerződés kizárólag akkor jön létre a felek között, ha a KEMIBO Projekt Kft. és a Vevő között a jelen 

ÁSZF-re hivatkozó egyedi megrendelés jön létre az itt meghatározottak szerint. Az egyedi 

megrendelés és a jelen ÁSZF közötti ellentmondás esetén az egyedi megrendelés rendelkezései az 

irányadók.  

A jelen ÁSZF-re hivatkozó egyedi megrendelés létrejöttével mindkét fél elfogadja a jelen ÁSZF 

rendelkezéseit az egyedi szerződésben foglalt eltérésekkel.  

A Vevő általános szerződési feltételei vagy egyoldalú feltételei kikötései (akár eltérnek vagy sem 

az ÁSZF-től, függetlenül attól, hogy a KEMIBO Projekt Kft. tiltakozott-e ellenük vagy sem) akkor 

sem alkalmazandók a felek jogviszonyában, ha arra a Vevő kifejezetten hivatkozik vagy azt a 

KEMIBO Projekt Kft-vel közölte, kivéve, ha azok alkalmazásához a KEMIBO Projekt Kft. előzetesen 

írásban kifejezetten hozzájárult.  

1.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy a KEMIBO Projekt Kft. kizárólag olyan vállalkozások számára 

értékesít, akik nem minősülnek a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint 

„Fogyasztónak”, azaz a Vevő kijelenti, hogy az egyedi megrendelésben foglalt árukat vagy 

szolgáltatások a foglalkozása, üzleti- vagy gazdasági tevékenységi körébe eső céljából veszi 

igénybe. 

1.4 A KEMIBO Projekt Kft. a jelen ÁSZF szerinti Termékeket kizárólag az Európai Gazdasági Térség 

országaiba értékesít. 

2 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK  

A jelen ÁSZF-ben használt egyes kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak azzal, hogy az ÁSZF 

szövege és az egyéb szerződéses dokumentumok további fogalmi meghatározásokat tartalmazhatnak. 

Átadó a 10. pontban meghatározott Bizalmas Adatokat a másik félnek átadó vagy azokhoz hozzáférést 

nyújtó fél.  
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Átvevő - az a fél, aki a 10. pontban meghatározott Bizalmas Adatokat a másik féltől megkapja, vagy 

azokhoz az Átadó által biztosított lehetőséggel élve hozzáfér. 

ÁSZF - a jelen általános szerződési feltételek, amelyek az egyedi megrendeléshez csatolásra kerültek, 

vagy amelyhez a KEMIBO Projekt Kft. a Vevőnek hozzáférést biztosított.  

Díj - bármely egyszeri vagy rendszeres díj, költség, licencdíj vagy bármely ellenérték, amelyet a Vevő 

az egyedi megrendelés alapján a KEMIBO Projekt Kft-nek megfizetni tartozik.  

Egyedi megrendelés - a felek által egyedileg megtárgyalt és kölcsönösen elfogadott dokumentum. 

Egyedi megrendelés lehet bármely olyan nyilatkozat (pl. szerződés, ajánlat, egyéb olyan nyilatkozat, 

amelyből a Termék átruházásának lényeges feltételei és Díja kitűnik), amely hivatkozik a jelen ÁSZF-

re és amelyet a felek bizonyíthatóan elfogadtak. Írásbeli elfogadásnak minősül a Vevő részéről az 

informatikai rendszere által generált elektronikus Vásárlólap (purchase order), amely a KEMIBO 

Projekt Kft. ajánlatát hivatkozza. Az egyedi megrendelés vagy a jelen ÁSZF által hivatkozott 

dokumentumok és leírások – amennyiben mindkét fél számára elérhetőek – szintén a felek között 

létrejött szerződés elválaszthatatlan részének minősülnek.  

Harmadik személy - a Feleken kívüli természetes- vagy személyek, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek. 

Jogtulajdonos - a Termékek eredeti szerzői jogi jogosultja, aki a Termék felhasználására engedélyt 

adott, azaz aki annak első forgalomba hozását engedélyezte. Jogtulajdonoson érteni kell a szerzői jogok 

tényleges tulajdonosát és az annak meghatalmazásával eljáró vállalkozást vagy Jogtulajdonosi 

leányvállalatot. A Termék Jogtulajdonosa általában az egyedi megrendelésben feltüntetésre kerül.  

KEMIBO -  jelenti a KEMIBO Projekt Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2440 Százhalombatta, 

Vörösmarty utca 36., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-175880, adószám: 25307005-2-13, képviseli: Kardos 

Emese Emőke önállóan).  

Termék - az egyedi megrendelésben meghatározott szoftver (számítógépi program) termékek, 

amelyek felhasználási joga a Vevőre átruházásra kerül. A Termék nem a szoftver mint szerzői mű maga, 

hanem annak meghatározott példányra vonatkozó felhasználási joga. 

Termékhasználati Feltételek - a Jogtulajdonos mint szerzői jogi jogosult által meghatározott azon 

feltételrendszer, amely a Termékkel kapcsolatos felhasználási jogokat és kötelezettségeket, valamint a 

felhasználás korlátait meghatározza. Termékhasználati Feltétel lehet különösen a végfelhasználói 

licencszerződés („EULA”) vagy az ún. Product Use Rights („PUR”) dokumentum, ideértve az ezek által 

hivatkozott és bárki számára elérhető vagy a Vevővel közölt további feltételeket is.  

Vevő - az egyedi megrendelésben megnevezett vállalkozás vagy egyéb szervezet vagy Fogyasztónak 

nem minősülő személy, akire a KEMIBO Projekt Kft. a Termékeket átruházza és ezért meghatározott 

Díjat köteles fizetni.  
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3 SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1 Az egyedi megrendelés és a jelen ÁSZF alapján a felek között létrejött szerződés hatályba lépésével 

a KEMIBO Projekt Kft. kötelezi magát, hogy  

(i) vagy átruházza az egyedi megrendelésben meghatározott Termékek felhasználási jogát a 

Vevőre, vagy 

(ii) ha a Termékek bizományosi értékesítésére van megállapodása Harmadik személy 

felhasználóval (megbízó), úgy a megbízó megbízásából bizományosként jár el, annak 

érdekében, hogy az átruházás megtörténjen.  

3.2 Az átruházás és a Termékek Vevő által használatba vételének feltétele, hogy a Vevő az egyedi 

megrendelésben kikötött Díjat a KEMIBO Projekt Kft. részére maradéktalanul megfizesse.  

4 AZ ÁTRUHÁZÁS JOGALAPJA, ÁTRUHÁZOTT JOGOK 

4.1 A Termékek szerzői jog által védett művek (jellemzően számítógépi programok), amelyek szerzői 

jogi jogosultja a Jogtulajdonos. A Termékek átruházásának jogalapját a Termékhasználati 

Feltételek és/vagy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az Európai Unió szerzői jogi 

irányelveinek rendelkezései teremtik meg.  

4.2 Az átruházással nem szállnak át Vevőre az eredeti műre vonatkozó szerzői jogok, hanem a Vevő 

korlátozott felhasználási jogot szerez a Termékhasználati Feltételekben meghatározott 

korlátozásokkal. Az egyedi megrendelés vagy a jelen ÁSZF további korlátozásokat tartalmazhat.  

5 VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1 Vevő kijelenti, hogy a részére a KEMIBO Projekt Kft. a Termékekre vonatkozó Felhasználási 

Feltételek szövegét másolatban átadta, azokat elolvasta, megértette és az magára nézve 

változatlan formában kötelezőnek elfogadja és a felhasználás során betartja.  

A KEMIBO Projekt Kft. ilyen kérésére Vevő erről cégszerűen aláírt nyilatkozatot ad át a KEMIBO 

Projekt Kft-nek a kéréstől számított 3 munkanapon belül.  

5.2 Vevő vállalja, hogy az átruházás végrehajtásához és a Vevő felé való eljáráshoz szükséges 

cégszerűen aláírt meghatalmazásokat, nyilatkozatokat és egyéb – az átruházáshoz szükséges – 

okiratokat a KEMIBO Projekt Kft. rendelkezésére bocsátja az ilyen kéréstől számított 3 

munkanapon belül.  

5.3 Vevő pontosan köteles követni a Termékek telepítésével, aktiválásával, regisztrálásával vagy más 

a Termékekkel kapcsolatos műveletekre vonatkozó KEMIBO Projekt Kft. utasításokat. A hibásan 

vagy tévesen végrehajtott utasítás következményeiért a KEMIBO Projekt Kft. nem vállal 

felelősséget.  
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6 ÁTRUHÁZÁS FELTÉTELEI 

6.1 A KEMIBO Projekt Kft. megteszi az itt felsorolt vagy az egyedi megrendelésben meghatározott 

intézkedéseket az átruházással érintett termékek Jogtulajdonosa és az átruházó felhasználó felé, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy az átruházás jogszerűen megtörténjen.  

6.2 A KEMIBO Projekt Kft. vállalja, hogy a Termékhez kapott minden igazolást és dokumentációt átad 

a Vevőnek. Ebben a körben, ha abban megállapodtak a felek, akkor a KEMIBO Projekt Kft. a 

Vevőnek átadja: 

(a) a Termékek telepítéséhez minimálisan szükséges hozzáféréseket és azonosítókat (pl. 

licenckulcs, termékkulcs, telepítési azonosító); 

(b) A KEMIBO Projekt Kft. választása szerint a Termékek példányait vagy beszerzésükhöz 

szükséges információt; 

(c)  A KEMIBO Projekt Kft. választása szerint a Termékhasználati Feltételeket vagy az azokra 

vonatkozó utalást; 

(d) egyéb egyedi megrendelésben meghatározott Leszállítandókat.  

6.3 Hacsak az egyedi megrendelés másként nem rendelkezik, a KEMIBO Projekt Kft. a megrendelés 

beérkezésétől számított 15 munkanapon belül teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.  

Ha a szerződés teljesítéséhez a Vevő közreműködése szükséges, úgy a határidők a Vevő általi 

teljesítés időtartamával meghosszabbodnak.  

Ha a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése azért késik, mert a KEMIBO Projekt Kft. 

beszállítója vagy megbízója késlekedik, úgy a Vevő kizárólag elállásra jogosult akkor, ha a KEMIBO 

Projekt Kft. által vállalt határidőhöz képest a késedelem a 20 munkanapot meghaladta. Ilyen 

esetben a Vevő a már megfizetett Díj visszatérítésére és késedelmi kamatra jogosult.  

7 JOGSZAVATOSSÁG  

7.1 A Termékekre vonatkozóan kijelentjük, hogy azokat a KEMIBO Projekt Kft. vagy (i) ilyen termékek 

értékesítésével üzletszerűen foglalkozó EGT térségben székhellyel rendelkező vállalkozásoktól 

szerezte be, vagy (ii) a beszerzésekor a KEMIBO Projekt Kft. részére értékesítő vállalkozás(ok) 

szavatolt(ák), hogy a szoftver termék(ek) jogtiszta forrásból kerültek beszerzésre, azokra 

vonatkozóan az eredeti Jogtulajdonos terjesztési joga a hatályos magyar szerzői jogi szabályozás 

szerint kimerült vagy azok átruházását a Jogtulajdonos tudomásul vette, így azok szabadon 

átruházhatók. 
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Ha a Termék átruházása és Vevő általi felhasználása a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság 

jogerős határozata alapján a jelen pont szerinti nyilatkozat ellenére érvénytelennek vagy jogsértőnek 

bizonyul, úgy a KEMIBO Projekt Kft. választása szerint vagy (i) kicseréli a Terméket, vagy ha ezt a 

KEMIBO Projekt Kft. nem vállalja, úgy (ii) Vevő jogosult a szerződéstől elállni az érvénytelen 

átruházással érintett Termék vonatkozásában a vonatkozó Díj visszafizetése mellett. Vevő tudomásul 

veszi, hogy a KEMIBO Projekt Kft. nem kötelezhető arra és nem vállalja, hogy az adott Terméket a 

felhasználást akadályozó jogok vagy terhek alól mentesítse, vagy hogy a Jogtulajdonostól külön 

engedélyt szerezzen be. 

8 KELLÉKSZAVATOSSÁG 

8.1 A KEMIBO Projekt Kft. a Termék átadásától számított 1 hónapos jogvesztő határidőn belül 

szavatolja, hogy a Termék telepítésének és futtatásának (pl. regisztráció, aktiválás) műszaki 

akadálya nincs. A KEMIBO Projekt Kft. a telepítés és futtatás olyan hibája esetén, amelyért felelős, 

a Termék cseréjére köteles. Sikertelen csere vagy a csereigény nem-teljesítése esetén a hibás 

Termék vonatkozásában Vevő a szerződéstől való elállásra jogosult a vonatkozó Díj visszafizetése 

mellett. 

8.2 Hacsak az egyedi szerződés vagy a Termékhasználati Feltételek kifejezetten másként nem 

rendelkeztek, a Terméket Vevő jogosult egyidőben egy számítógépre telepíteni és egy példányban 

futtatni és azt a saját céljai érdekében felhasználni. Vevő kifejezetten nem jogosult a Termék 

példányát visszafejteni, az azon elhelyezett védelmi intézkedést feltörni vagy megkerülni, a 

szoftver terméket bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe adni.  

8.3 A Termék felhasználási engedélye kerül átruházásra, és a Termék felhasználási joga úgy kerül 

átadásra, ahogy azt az eredeti Jogtulajdonos is forgalomba hozta. Ennek megfelelően a KEMIBO 

Projekt Kft. nem szavatol vagy felel (i) azért, hogy a Termék bármely Vevő által meghatározott 

egyedi célra alkalmas, (ii) a Termékben rejlő programozási hibákból eredő hibás működésért, (iii) 

azért, hogy a Termék bármely hardver eszközzel kompatibilis vagy bármely más szoftver 

eszközzel vagy bármely rendszerrel együttműködik, (iv) azért, hogy Vevő a Termékre 

vonatkozóan a Jogtulajdonos vagy bárki más által nyújtott támogatást, frissítést, javítást igénybe 

vehet - még akkor sem ha a Vevő az ilyen igényekről és elvárásokról tájékoztatva volt, vagy azokat 

egyébként ismerte. 

8.4 Vevő tudomásul veszi, hogy a KEMIBO Projekt Kft. kizárólag a Termékek átruházásáért felel a 

szerződés szerinti feltételek erejéig és kifejezett eltérő megállapodás hiányában nem nyújt a 

Termékekkel kapcsolatban semmilyen támogatási-, fenntartási-, hibajavítási-, vagy egyéb 

szolgáltatást. 

8.5 Felek a jelen ÁSZF-ben és az egyedi megrendelésben kifejezetten megállapodott minőségi 

előírásokon túl a Ptk. 6:123. § és 6:124. §-it kizárják.  
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9 FELELŐSSÉG  

9.1 Azokban az esetekben amikor a felelősség teljes kizárásának a jogszabályok szerint nincs helye, a 

KEMIBO Projekt Kft. a vonatkozó Termék ellenértékéig vállal felelősséget a Vevőnél keletkezett 

bármely kár esetén. 

A fentieken túl a KEMIBO Projekt Kft. a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben 

kizár minden további felelősséget a Termékkel vagy a szerződéses szolgáltatásaival kapcsolatban, 

így különösen a következményi károk és elmaradt vagyoni előnyök tekintetében.  

9.2 A szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítésére kizárólag a Termékre vonatkozó teljes 

Vevőnek átadott dokumentáció és minden átadott tartozék és igazolás megőrzése és az igény 

érvényesítésekor való bemutatása esetén van lehetőség.  

Vevő ennek megfelelően vállalja, hogy megőrzi az egyedi megrendelésben körülírt ügylet kapcsán 

kapott tartozékokat és igazolásokat, így különösen (ha ilyet átvett) a telepítő készletet, a 

felhasználói kézikönyvet, a számlát és a számlarészletezőt, COA matricát és egyéb, a KEMIBO 

Projekt Kft. által az ügylet kapcsán aláírt eredeti szerződést és nyilatkozatot.  

10 TITOKTARTÁS 

10.1 A jelen 7. fejezetben írtakkal kapcsolatban a "Bizalmas Adat" kifejezés a következőt jelenti: 

bármely olyan tény, információ, megoldás vagy egyéb adat (beleértve az adatból levonható 

következtetéseket is), függetlenül annak megjelenési formájától, amelyet az Átadó a szerződéssel 

összefüggésben az Átvevőnek átad vagy amely a szerződés teljesítése során egyéb módon az 

Átvevő tudomására jut. Bizalmas Adatnak minősülnek különösen a szabályzatok, a know-how, az 

informatikai és fizikai hozzáférés ellenőrzését biztosító adatok (felhasználónevek és jelszavak), 

üzleti vagy üzemi folyamatok és módszerek, tervek és specifikációk, pénzügyi, marketing és 

értékesítési adatok, ügyféllisták, szoftverek és adatbázisok, valamint más szellemi alkotások. Nem 

minősül Bizalmas Adatnak az az adat, amely az adott felhasználási területen közismert vagy 

nyilvánosan, bárki számára közvetlenül hozzáférhető. Nem érinti egy know-how egészének 

Bizalmas Adat jellegét, ha a know-how egyes elemei ugyan nem Bizalmas Adatok, de a know-how 

elemeiből összeálló teljes tartalom a maga egészében és folyamatában nem közismert vagy 

nyilvánosan bárki számára közvetlenül hozzáférhető. Nem Bizalmas Adat az sem, amit az Átadó 

kifejezetten „nyilvánosként” vagy „nem bizalmasként” megjelölve adott át az Átvevőnek. Felek 

eltérő megállapodása hiányában a köztük megkötött szerződések szövege vagy annak bármely 

része is Bizalmas Adatnak tekintendő. 

10.2 Az Átvevő titoktartási kötelezettsége keretében köteles a Bizalmas Adatot titokban tartani, azt 

bizalmasként, a nem bizalmas információktól elkülönítetten kezelni és a Bizalmas Adat titokban 

tartásához szükséges minden elvárható biztonsági intézkedést megtenni. Az Átvevő a Bizalmas 

Adatot nem hozhatja nyilvánosságra, valamint a 10.6. pontban foglalt kivételekkel az Átadón kívüli 

személlyel csak az Átadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával közölheti. 
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10.3 Az Átvevő a Bizalmas Adatot az Átadó hozzájárulása nélkül kizárólag a szerződés teljesítésével 

összefüggésben és csak a teljesítéshez szükséges mértékben használhatja fel. 

10.4 Ha egy adott szerződés teljesítéséhez a Bizalmas Adat már nem szükséges, az Átvevő köteles azt 

az Átadó kérésére megsemmisíteni vagy visszaadni, beleértve a Bizalmas Adatról készített 

másolatokat, vagy az azt tartalmazó átdolgozott változatokat is. 

10.5 Az Átvevőt a titoktartási kötelezettségek időbeli korlátozás nélkül terhelik, függetlenül az egyes 

egyedi megrendelések akár visszamenőleges hatályú megszűnésétől is. 

10.6 Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését a Bizalmas Adatok átadása a következő 

esetekben:  

(a) az Átvevő a Bizalmas Adatot az szerződésben foglalt feltételekkel nem ütköző módon 

(szerződésszerűen) igénybe vett munkavállalójának, tanácsadójának, alvállalkozójának, 

tulajdonosának vagy más teljesítési segédjének továbbítja, feltéve, hogy az Átvevő e teljesítési 

segédeit a jelen titoktartási megállapodásban foglaltakkal legalább azonos terjedelmű 

titoktartási kötelezettség terheli, akár a teljesítési segédek által az Átadó felé tett titoktartási 

nyilatkozat útján, akár az Átvevő és teljesítési segédei között megkötött külön titoktartási 

megállapodás útján, akár jogszabályi alapon; 

(b) az Átvevőt a Bizalmas Adat továbbítására vagy nyilvánosságra hozatalára hatósági vagy 

bírósági határozat, illetve intézkedés vagy jogszabályi rendelkezés kötelezi, feltéve, hogy az 

Átvevő e kötelezettségéről – jogi lehetőségeihez mérten – haladéktalanul értesítette az Átadót. 

10.7 Ha az Átvevő vagy olyan teljesítési segédje, akinek magatartásáért felelősséggel tartozik, megsérti 

az e megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettségét, azért az Átvevő teljes kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

10.8 Átvevő köteles a tudomására jutott titoktartási kötelezettség megsértésről az Átadót 

haladéktalanul értesíteni, valamint az Átadóval együttműködni a jogsértés körülményeinek, így 

különösen a jogsértő természetes személy azonosságának feltárásában. 

10.9 Vevő tudomásul veszi, hogy ha a KEMIBO Projekt Kft. bizományosként jár el, úgy megbízójának 

kilétét nem köteles felfedni a Vevő számára.  

11 DÍJAZÁS, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

11.1 Az egyedi megrendelésben feltüntetett Díjak nettó díjak, amelyeket teljes egészében a KEMIBO 

Projekt Kft-hez be kell érkezzenek visszatartás nélkül, azaz a Díjak nem tartalmazzák az általános 

forgalmi adót, forrásadót, illetékeket, vámokat vagy egyéb adminisztrációs és hatósági 

költségeket.  

11.2 A KEMIBO Projekt Kft. jogosult a megrendelt Termékek leszállítását követően azonnal számlát 

kiállítani a Vevő székhelyére címezve. A számlán feltüntetendő fizetési határidő a kiállítástól 

számított 8 naptári nap.  
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Késedelmes fizetés esetén a KEMIBO Projekt Kft. a jogszabály szerinti késedelmi kamat 

felszámítására jogosult.  

11.3 A KEMIBO Projekt Kft. számlájának összege teljes egészében, általános forgalmi adóval növelt 

összegben fizetendő. Forrásadó vagy bármely visszatartás esetén a felek megállapodnak, hogy a 

Díj automatikusan megnő azzal az összeggel, amely ahhoz szükséges, hogy a KEMIBO Projekt Kft. 

a teljes megállapított nettó Díj összegét megkapja.  

12 MÓDOSÍTÁS, MEGSZŰNÉS, MEGSZÜNTETÉS 

12.1 A szerződés módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt módosító szerződés 

alapján érvényes. Felek a kapcsolattartói, illetve céges adataikban bekövetkezett változásokat a 

másik Félnek kötelesek bejelenteni. Az ebből fakadó károkért és szerződésszegésért a bejelentést 

elmulasztó Fél felel. 

12.2 A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre.  

12.3 A létrejött szerződés kizárólag az alábbiak szerint szűnik meg:  

(a)  ha azt a felek közös megegyezéssel, írásban megszüntetik,  

(b) ha azt bármelyik Fél a másik Félhez intézett megszüntető nyilatkozattal írásban felbontja 

(eláll) a 12.5 pont szerint. 

12.4 A megszüntető nyilatkozatot írásban (levélben vagy faxon) kell közölni a másik Fél 

kapcsolattartójához intézett nyilatkozatban.  

12.5 Bármely Fél részéről a Szerződés felbontásának akkor van helye, ha (i) szerződés kifejezetten így 

rendelkezik, vagy ha (ii) egyébként a másik fél a szerződést megszegi és a szerződésszegést a 

megszüntető (felbontó) nyilatkozatot megelőző értesítésben foglalt legalább 30 naptári napos 

határidőben nem szünteti meg.  

12.6 A szerződés átruházás teljesülése nélküli megszűnése esetén a Vevő köteles a nála lévő és a 

Termékekre vonatkozó eredeti okiratokat és dokumentumokat a lehető legrövidebb időn – de 

legkésőbb a megszűnést követő 10 munkanapon – belül a KEMIBO Projekt Kft. részére 

visszaküldeni (legalább könyvelt levélpostai küldeményben).  

12.7 A letéteményes ügyvédhez letett összeget kizárólag a Szerződés megszűnése esetén jogosult a 

letéteményes a Vevőnek, mint Letevőnek visszautalni (kiadni).  

13 VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1 Értesítések: Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alá tartozó értesítések és 

tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy könyvelt 

levélpostai küldeményként, illetve telefax vagy elektronikus levél útján, a másik fél egyedi 

megrendelésben vagy itt megjelölt kapcsolattartójához. 
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13.2 Alvállalkozók: A KEMIBO Projekt Kft. jogosult a jogai és kötelezettségei gyakorlása során a 

nevében és javára eljáró közreműködőt (teljesítési segédet) igénybe venni. Vevő a 

szerződésszerűen igénybe vett teljesítési segédért úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el. 

Ha KEMIBO Projekt Kft. szerződésszegő módon vett igénybe teljesítési segédet, felelős minden 

olyan kárért is, amely a teljesítési segéd igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

13.3 Referencia: A KEMIBO Projekt Kft. jogosult kizárólag a saját holnapján és potenciális ügyfelei 

számára benyújtott ajánlataiban hivatkozni a jelen szerződés tényére (az üzleti feltételek pontos 

feltüntetése nélkül) és jogosult a Vevő logóját és cégnevét referenciaként feltüntetni. Bármely 

további hivatkozás a másik Fél előzetes engedélyével lehetséges.  

13.4 Irányadó jog: A Felek között létrejött teljes szerződésre Magyarország joga az irányadó. 

13.5 Vitarendezés, Választottbíróság: Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitáik rendezését 

kötelesek elsősorban békés úton megkísérelni.  

A békés vitarendezés sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből vagy 

azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Szerződő Felek hatáskörtől 

függően kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.. Az eljárás nyelve a 

magyar nyelv.  

 

Dátum: 2020. _____________________ 

 

 

                              ___________________________  ___________________________ 

                           Vevő        Kemibo Projekt Kft. 
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