ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSZF) a https://bonto.shop címen elérhető
webshopot üzemeltető Szolgáltatóra és a webshopon vásárlást lebonyolító Vásárlókra vonatkozó
általános szerződési feltételeket tartalmazza.
A https://bonto.shop címen elérhető webshopot a Taskó Autó Autóbontó Debrecen üzemelteti.
Kérjük, hogy a webshopban való vásárlása előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), mert a vásárlás véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF
tartalmát.
Az ÁSZF alatt a jelen általános szerződési feltételek értendők, amelyek a Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben a szerződő felek azoktól írásban eltérően nem
állapodtak meg.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a
vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné
velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

1. Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
2. A webáruház üzemeltetőjének (Közvetítő Szolgáltató) adatai
Taskó Rodrigó Ügyvezető Igazgató
Mobil/Viber: +3620/250-80-61
Mobil2: +3620/223-40-35
web: www.taskoauto.hu
mail: taskoautokft@gmail.com

2.2. Az autóbontó webshop elérhetőségei

Weboldal: www.bonto.shop/
Üzemeltető neve: Taskó Rodrigó
4031 Debrecen Derék u. 170.
Email : info@bonto.shop
Telefon: +3620/5065224

3. Általános Szerződési Feltételek elfogadása
3.1 A szerződéskötés a webshopon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint
történik. Vásárlás során (mindkét esetben) a Vásárló, ha a webáruház szolgáltatásait igénybe
kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az online vásárlás során során a
jelölő négyzet kipipálásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF
szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.
3.2. A vásárlást a Szolgáltató csak akkor tekinti elfogadottnak, illetve a regisztráció abban az
esetben történik meg, ha a Vásárló a rendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti.
3.3.. A rendelés leadásakor a webshop automatikus értesítést küld a rögzítésről, és az előzetes
tétellistáról. Ezt követően megtörténik a rendelés feldolgozása, a szállíthatóság lehetőségének
kiválasztása, a tétellista ellenőrzése, majd az áru csomagolása és továbbítása a Vásárló felé.
3.4. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés
kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
Az bonto.shop webáruházban megvásárolt termékeket a Royal Sprint Futárszolgálat kézbesíti. A
webshopban közölt ár a csomagolás, a szállítás és az ÁFA költségeit is tartalmazza, így Vásárlót
egyéb költségek nem terhelik.
3.5. A Szolgáltató kijelenti, hogy külföldre történő szállítást nem áll módjában teljesíteni.

4. A Vásárló szerződéstől való elállási jogainak
4.1. A Vásárlót a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF értelmében az alábbiak szerint megilleti a
szerződéstől való elállás joga
4.2. A jogszabályok alapján bármilyen olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében közöttük
szerződési nyilatkozat megtételére, távközlési eszköznek minősül (pl. telefon, internet). Távközlési
eszköz útján történő szerződés esetén a felek között egy speciális jogviszony, a „Távollévők között
kötött szerződés” jön létre. Ilyen esetekben a szerződött felekre a 17/1999. Kormányrendeletben
ismertetett Elállási jog vonatkozik. (A termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia.)
4.3. Az online kereskedelem keretei között megkötött szerződésekre vonatkozó elállási jog- néhány
kivételtől eltekintve- azt jelenti, hogy a külön törvényekben szabályozott jogszabályi felhatalmazás
alapján a vásárló egyoldalúan és indoklás nélkül visszaléphet a vásárlástól, és a termék

visszaküldése esetén a kereskedőtől követelheti az általa a termékért kifizetett teljes összeg
visszatérítését.
4.5. A termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szerepelnie kell a kiszállítás teljesítésének
időpontjának. Ezzel igazolható az átvétel napja az eladó felé. Bizonyos esetekben megtörténhet,
hogy a számlán feltüntetett teljesítési időpont korábbi, mint a termék tényleges átvételének a napja,
és ilyen esetekben akár több nappal is megrövidülhet az elállási jog által biztosított 14 munkanap.
Ennek elkerülése érdekében ajánlott a termék átvételekor másolatot kérni az átvételi elismervényről,
vagy arra a szállítást végzővel ráíratni az átvétel tényleges dátumát.
4.6.A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a felhasználó megtekintheti a webáruházban.
4.7.A Vásárló köteles figyelemmel lenni arra, hogy terméket óvatosan bontsa fel, ügyeljen a
csomagolására, valamint a csomaggal kapott számlát és egyéb okmányokat őrizze meg, és elállási
szándéka esetén azokat az eladónak juttassa vissza.

5. A termék visszaszolgáltatása
5.1.Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a
terméket a vásárláskori, eredeti állapotában visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a
termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6. Jogok és kötelezettségek
6.1. A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja
vagy törölheti. A Vásárló a megvásárolni kívánt termékeket a webáruház felületén egy virtuális
kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzését követően - esetleges módosítása után a további lépések megtételével véglegesítheti vásárlási szándékát. A kosárba helyezett termékek
megrendelésével és a megrendelés során a "Megrendelés jóváhagyásával", valamint az ÁSZF
elfogadásánál a jelölőnégyzet bepipálásával a Vásárló elfogadja az webáruház vásárlásra,
garanciájára valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveket.
6.2. A Vásárló köteles a megrendelés során a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok
megadására, illetve ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan megadott számlázási és/vagy szállítási
és egyéb adatok megváltoztatására. A Vásárló köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően
megadni.
6.3. A 14. életévét be nem töltött Vásárló cselekvőképtelennek minősül, ennél fogva kizárólag a
törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a
Szolgáltató észleli, hogy a Szerződést arra nem jogosult személy kívánja megkötni, vagy már
megkötötte, akkor jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a

Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés
megkötését a Szolgáltató bármikor megtagadhatja.
6.4. A regisztráció Vásárló általi törlése nem érinti a már korábban rögzített megrendeléseket, illetve
a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A webáruházon keresztül megkötött szerződés nem minősül
írásbeli szerződésnek, és azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató a Rendelést az azonosító adatai
alapján rögzíti és tárolja a webáruház adatbázisában. A Vásárló a szerződés, illetve a megrendelés
adatairól bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól.
6.5. A Szolgáltató jogosult módosítani a vásárlás feltételeit, amely változások a módosítás
pillanatától fogva, a weboldalon való közzététellel érvényesülnek. Változás esetén a már
megrendelt árucikkre, a megrendelés időpontjában érvényes feltételek vonatkoznak.

7. Adatvédelmi felelősség
7.1. Szolgáltató felelős a rendszerben nyilvántartott összes adat kezeléséért, az adatkezelési
szabályok betartásáért. A Szolgáltató a Vásárló által a weboldalon megadott adatokat kizárólag a
Webshop működéséhez használja fel, azokat harmadik személynek – kivéve betekintési
jogosultsággal rendelkező hatóságok – a Vásárló beleegyezése nélkül nem adja át.
7.2. A Vásárló számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor
megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy töröltethessék.
7.3. A Szolgáltató felelőssége gondoskodni arról, hogy szolgáltatásai révén a Vásárlóról megszerzett
adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak.
7.4. A Szolgáltató és Vásárló közötti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a
fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
7.5. 4. A Felhasználó személyes adataihoz kizárólag a Szolgáltató és a betekintésre jogosult
munkatársai férnek hozzá.

8. Szolgáltató adatkezelése
8.1. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a vásárlással kapcsolatos adatbekérés és kezelés megfeleljen
a hatályos adatvédelemről szóló törvénynek és rendelkezéseknek.
8. 1.A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési
információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete
( Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) alapján.

Megjegyzés.: Az Elállási nyilatkozat mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

1. számú melléklet
E L Á L L Á S I N Y I L AT K O Z AT

Címzett: Taskó Rodrigó (üzemeltető)
Weboldal: www.bonto.shop/
Elérhetőség: 4031 Debrecen Derék u. 170.
Email : info@bonto.shop
Telefon: +3620/5065224
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/ jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………………
…… ………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné,
hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
…………………………………………………………………………………………………………
…… ……………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………

Kelt:………………………………………

