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ÁSZF
A MybbPrintwebshop Általános Szerződési Feltételei
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://mybbprint.unas.hu/ (a továbbiakban: Honlap) az INDA 4231
Kereskedelmi és Szolgáltató betéti Társaság (1118 Budapest Nagyszalonta u. 7/a.) által gyártott és forgalmazott, termékek
jelen honlapon működő weboldalon elektronikus úton történő értékesítését szabályozzák és a MybbPrintet és a KezesLábas
Szobrászatot működtető INDA 4231 Kereskedelmi és Szolgáltató betéti Társaság, mint vállalkozó – a továbbiakban:
Szolgáltató – , valamint a megrendelők (a továbbiakban: Megrendelő/k) közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A Megrendelő
és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: felek.
A Honlapon a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel és magatartási szabályokkal adható le az alábbiakban
meghatározott un. Élet-kép elkészítésére megrendelés.
A Honlap oldalainak böngészésével, valamint a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy ismeri, gondosan
áttanulmányozta, megértette és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az UNAS Jogi
nyilatkozata a jelen ÁSZF-től függetlenül is érvényes valamennyi, a Honlapot böngésző személyre.
1. A Szolgáltató és adatai
A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti, a Megrendelő részére a Honlapon működő webáruház útján a http://mybbprint.hu-n értékesítő
jogi személy. A szolgáltató adatai a következők:
Cégneve: INDA 4231 Kereskedelmi és Szolgáltató betéti Társaság / Dr. Buzás István Béla EV.
Székhelye: 1040 Budapest Liszt Ferenc utca 15.
Elektronikus levelezési címe: mybbprint@mybbprint.hu
Képviselője önálló aláírási joggal: Buzás István ügyvezető
Cégjegyzékszáma: ------------------Adószáma: 28414739-1-43
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 30 9840 461
A szerződés nyelve: magyar
A Honlaphoz tárhelyet biztosító adatai: ININET Internet Kft. 1033 Budapest, Harrer Pál utca 14. 7. em. 35., 1550 Budapest, Postafiók
94., elektronikus levelezési címe: info@ininet.hu
A tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelőnek a vásárlási folyamat minden mozzanatában lehetősége van egyszerű felülírással,
oldalanként pedig a „vissza” gombra ütéssel.
A Honlapon a Szolgáltató a jobb kommunikáció kedvéért úgy is megjelenhet, mint MybbPrint, KezesLábas Szobrászat,
www.mybbprint.hu, www.kezeslabas.hu vagy a „mybbprint” és "kezeslábas" műszó egyéb írásmóddal. E megjelölések alatt
mindenkor a Szolgáltató értendő.
1. A Megrendelő
A Megrendelő az a személy (értve ez alatt a természetes személyeken kívül a gazdasági társaságot és más jogi személyiségű, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi vagy egyéb szervezetet is), aki ezen az oldalon terméket rendel, rendelést ad le a
Szolgáltató felé, teljesítve a megrendelés hatályosulásához szükséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket.
1. A szerződés létrejötte és teljesítése
3.1. Megrendelésnek minősül a Honlapon található MEGRENDELÉS elnevezésű űrlapon (a továbbiakban: Megrendelő lap) megjelölt
adatok kitöltése – beleértve a szállítási mód kiválasztását a jelen ÁSZF Szállítási feltételek című mellékletéből – és együttes
eljuttatása a Szolgáltatóhoz az un. MEGRENDELEM gomb leütésével.
A Megrendelő lap elküldésekor az MEGRENDELEM gomb leütésével a Megrendelő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et
– beleértve a megrendelhető művek fajtáit, készítési feltételeit, árait, a szállítási feltételeket, a kitöltési, fizetési, illetve szállítási és
más határidőket, valamint az egyéb feltételeket is – a Honlapon megtalálta, megismerte, gondosan áttanulmányozta, megértette és
az abban foglaltakat magára kötelezőnek elfogadja.
A MEGRENDELEM gomb leütésével a Megrendelő kötelezettséget vállal a jelen ÁSZF szerint elsősorban a fizetés határidőn belüli
teljesítésére, a termék átvételére és a szállítási díj megfizetésére.
3.2. A Szolgáltató a megrendelést és a fizetendő vételárat a Megrendelő e-mail címére 48 órán belül e-mail-ben visszaigazolja.
3.3. A visszaigazolás megküldésével vállalkozási szerződés jön létre a felek között a termék eladását és megvásárlását illetően.
A szerződés nem minősül írásbelinek, az kizárólag elektronikus formában, távollevők között kerül megkötésre, a Szolgáltató nem
nyomtatja ki, és nem iktatja, saját adatbázisban kezeli és rögzíti a teljesítéshez szükséges mértékben és módon. A szerződések a
Szolgáltató adatbázisában legfeljebb 6 hónapig kereshetők vissza.
3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a MEGRENDELEM gomb leütésével történt elküldését követően a szerződéstől csak a
Szolgáltató kárának megtérítése esetén állhat el. A Megrendelő – tekintettel arra, hogy a Szolgáltató kapacitásának és a mű
anyagigényének lekötése ekkor megtörtént és a mű elkészítése a határidőn belül nincs kezdő időponthoz kötve – elfogadja, hogy
elállása esetén az általa a Szolgáltatónak fizetendő minimális kártérítés (kötbér) a szállítási díj nélküli teljes vételár, amelyen felüli
bizonyított kárának megtérítésére a Szolgáltató a jogszabály megengedő rendelkezése esetén szintén jogosult. A Szolgáltató a
kártérítést beszámíthatja a Megrendelő által a Díjbekérő alapján esetleg már átutalt összegbe.
1. 4. A Fogyasztó a távollevők közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontjára figyelemmel
gyakorolhatja a rendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát.
3.5. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a
Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. Javasolt, hogy a Megrendelő érdeklődő e-mailt írjon
a Szolgáltatónak a visszaigazolás elmaradása esetén, mert az elmaradás az elektronikus rendszer hibájából is adódhat.
Ha Szolgáltatót a visszaigazolásban bizonyíthatóan harmadik személy, vagy elháríthatatlan körülmény, pl.: áramkimaradás
akadályozza, az akadályoztatás időtartama nem számítható bele a 48 órás határidőbe. A megrendelői figyelmetlenségből eredően
hibás e-mail címre küldött visszaigazoló e-mail miatt bekövetkezett csúszás ugyanilyen elbírálás alá tartozik.
A Megrendelő lap, a megrendelés visszaigazolása és a Díjbekérő, valamint minden egyéb elektronikus közlés akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, illetve ezek által kézhez vettnek, amikor az a számukra hozzáférhetővé
válik.

3.6. A teljesítési határidő előre utalásos fizetési mód választása esetén a pontos összeg beérkezésekor kezdődik.
1. A termék ára
A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti különösen azt is, hogy a jelen ÁSZF mellékletét képező „Árak és teljesítési
határidők”, valamint a Szállítási feltételek” című fejezeteket elolvasta, gondosan áttanulmányozta, megértette, elfogadja, tudja, hogy
fizetési és átvételi kötelezettsége keletkezik és ezek alapján adja le a megrendelését.
A termékek ára magyar forintban értendő és tartalmazza az Áfá-t.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az árak megváltoztatására. Időközi árváltozás esetén az új megrendeléskori árak
érvényesek. Ha a fizetés határidőn túl, de az eredeti megrendelés alapján már megtörtént, a Szolgáltatónak a körülmények
mérlegelésétől függően a saját döntése szerint joga van arra, hogy a jelen ÁSZF-ben írt következmények helyett a megrendelést –
időközi áremelés esetén, az új áron – elfogadja.
1. Szállítási (fuvarozási) feltételek
A termék kiszállítása minden esetben futárszolgálattal történik. A Szolgáltató a megóvásához szükséges, megfelelő csomagolásban,
sértetlen állapotban adja át a terméket a futárszolgálatnak. A szállítás minőségéért és határidejének megtartásáért a Szolgáltató nem
felel, azért a futárszolgálat tartozik a Megrendelővel szemben felelősséggel.
A Megrendelő köteles a művet és a számlát tartalmazó csomagot átvenni és a kézbesítés díját a futárszolgálat számlája alapján a
futárnak kifizetni.
A Megrendelőnek a küldemény sértetlenségét a futár jelenlétében ellenőriznie kell. Kérjük, hogy sérült csomagot, vagy láthatóan,
illetve tapinthatóan sérült terméket ne vegyen át. Ha a Megrendelő bármilyen problémát tapasztal, köteles erről a futárral együtt
jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza a sérülés jellegét, mértékét, és lehetőség szerint annak okát, továbbá telefonos, vagy más
fényképfelvételeket, és reklamációját a jegyzőkönyvvel és a fényképekkel együtt haladéktalanul továbbítani a futárszolgálatnak és a
Szolgáltatónak.
1. Felelősség
A terméket minden esetben a használati utasításnak – csomagoláson vagy a terméken belül található nyomtatott leírás - megfelelően
és annak előzetes áttanulmányozása után szabad felhasználni.
A Szolgáltató a termékeire egy év garanciát vállal arra az esetre, ha termékrész az előírásnak megfelelő használat mellett,
anyaghibából adódóan megsérül.
Ebben a vonatkozásban termékrésznek minősül: benne található anyagok használhatatlanná válása a gyártó hibájából
Szavatossági, termékszavatossági és garanciális kérdésekben a Szolgáltató fenti elérhetőségei bármelyikén szívesen nyújt
tájékoztatást, illetve segítséget.
1. Szerzői jogok
Az http://http://mybbprint.hu cím alatt lévő Honlap, annak teljes tartalmával, beleértve különösen az ötletet, az ajánlatokat, a
megvalósított és értékesített termékeket és ezek terveit a műveket, ezek
leírását és bármiféle másolatát, továbbá a Honlap teljes szöveges és képi tartalmát, a Szolgáltató Inda 4231 Bt., illetve a termékek
gyártójának, a saját szellemi terméke, és mint ilyen, a hatályos jogszabályok által védett, a jogok bitorlása vagy egyéb megsértése
kártérítési és más jóvátételi, adott esetben versenyjogi, illetve büntetőjogi következményeket von maga után.
A fent említett, vagy ahhoz összetéveszthetőségig hasonló tartalom, valamint a MybbPrint, KezesLábas mint márkanév, domain név,
logó és termék megjelenés, tartalom és elnevezés csak a márka-tulajdonos INDA 4231 Bt. kifejezett előzetes, írásbeli engedélyével
használható, adható tovább vagy adható közre.
1. Panaszkezelés
A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszokat a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és igyekszik a lehető
legkorrektebb módon eljárni. Amennyiben ennek ellenére intézkedésünkkel nem értenek egyet, panasztételnek az
inda4231@gmail.com-mail címen benyújtott levél minősül, amely világosan és részletesen tartalmazza a panasz tárgyát, a
körülményeket és a panaszos kívánságát. A Szolgáltató köteles a panaszt e-mail-ben vagy telefonon haladéktalanul és a jogszabályi
előírásoknak, valamint a jelen ÁSZF-nek megfelelően, lehetőségeihez mérten kielégítő módon kezelni.
A Szolgáltató és a Megrendelő esetleges vitás ügyeit békés úton próbálja rendezni. A panaszkezelésre egyebekben a jelen ÁSZF 5. sz.
Mellékletében foglaltak alkalmazandók.
1. Adatvédelem
A Megrendelő a Megrendelő lap kitöltésével és elküldésével kifejezett hozzájárulását adja az általa a megrendeléshez önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez. A megrendeléskor számára elküldött személyes adatokat (név, elérhetőség, szállítási
cím, számlázási cím) a Szolgáltató a szerződéskötés és teljesítés teljes folyamán az alábbi 14. pontban megjelölt jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja, kivéve a megrendelés teljesítésének érdekében
elengedhetetlenül közreműködő partnert (pl.: futár céget).
Mindenképpen ismerje meg adatkezelési szabályzatunkat ami ezen a címen érhető el:
http://babatapi.unas.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy
1. Az ÁSZF hatálya és módosítása
A jelen ÁSZF az időközi módosításaival egységes szerkezetben határozatlan időre szól és a visszavonásáig hatályos.
A Szolgáltató bármikor jogosult működésének, illetve a jelen ÁSZF-nek a módosítására, szűkítésére, vagy bővítésére, a Honlap
bármely tartalmi elemének – ideértve a vásárlási feltételek részleteit, valamint az egyéb, a működéshez kapcsolódóan közzétett és
vállalt jogi jellegű nyilatkozatokat is –, vagy szerkezetének a megváltoztatására, kiegészítésére, illetve megszűntetésére, új tartalmi
elemek (pl.: tevékenység bővülés, újabb megrendelési, vásárlási lehetőségek, bannerek) felvételére. A Szolgáltató a módosítás
tényére a Honlapon röviden felhívja a Megrendelők figyelmét. A változás a figyelemfelhívó közlemény közzétételével lép hatályba. A
Megrendelő a Honlapnak a felhívás közzétételét követően megkezdett használatával a változást elfogadja.
A Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy egyedi akciókat, kedvezményes, vagy különleges értékesítéseket kínáljon, az ilyen
ajánlatok nem minősülnek a jelen ÁSZF módosításának.

Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény
feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a
Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a
megrendelést.

1. A Megrendelő a Szolgáltató munkatársaival az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba:
mybbprint@mybbprint.hu, kezeslabas@kezeslabas.hu
tel.: 06309840461
1. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ÁSZF-ben, nem szabályozott kérdésekre, valamint ezek értelmezésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a távollevők közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény, továbbá – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló módosított 2011. évi CXII. törvény
és a fogyasztó és a vállalkozás közti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései, a
jogszabályok által megengedett eltérő írásbeli megállapodás hiányában, mindig irányadók.
Budapest, 2021.01.01.

