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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
AETRControl Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország, 1097 Budapest., Kén utca 6.,
cégjegyzékszám: 01-09-684783, adószám: 11949332-2-43, képviseli: Styaszni Gyula ügyvezető),
mint szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.aetrsmartkey.eu WEBÁRUHÁZON keresztül értékesített termékre vonatkozó szerződési feltételek.
Megbízó a terméket a WEBÁRUHÁZON keresztül megrendelő természetes személy vagy vállalkozás.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.

A Szolgáltató által működtetett www.aetrsmartkey.eu WEBÁRUHÁZON keresztül
megvásárolt termék szállítása.

II. MEGVÁSÁROLT TERMÉKEK
1.

Szolgáltató a megvásárolt és kifizetett terméket, az Európai Unió területén díjmentesen,
egyéb helyekre a feltüntetett szállítási díj ellenében postázza, a raktárkészlet függvényében, a
megvásárlást követő 2 munkanapon belül. A postázás tényéről emailben értesíti a
Megrendelőt.

III. GARANCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A megvásárolt termékekre a Szolgáltató 1 éves részleges csere garanciát vállal a saját telephelyén.
A garancia feltétele a hibás termék postázása a AETRControl Kft. 1097 Budapest, Kén utca
6. címre.
A terméket a Szolgáltató 10 munkanapon belül megvizsgálja.
Hibátlan terméket a Szolgáltató a Megrendelő költségére visszaküldi a Megrendelőnek.
A garancia köréből a sérült termék kizárásra kerül. Ebben az esetben a Megrendelővel történt egyeztetett ajánlat alapján történik a csere, illetve a javítás.
A hibás megjavított, cserélt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott címre
postázza.
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IV. FIZETÉSI MÓDOZATOK
1.

A Megrendelő az alábbi fizetési módozatok között választhat:
a. Előre utalás, díjbekérő alapján.
b. Eseti bankkártyás fizetés.

2.

A bankkártyás fizetés esetén igénybe vehető szolgáltatók:
a. Barion Payment Zrt.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének
száma: H-EN-I-1064/2013.
b. PayPal

3.

IV.1.a. szerinti banki átutalás az email-ben kapott egyedi megrendelés azonosító feltüntetésével az alábbi bankszámlákra történik:
a. Forint átutalás esetén OTP Bank: 11709019-21450936
b. EURO átutalás esetén: (BIC (SWIFT): CIBHHUHB)
HU55 1070 2019 1194 9332 5000 0005

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.

A fizetés a IV.1. pontban megadott lehetőségek közül választott módon a IV.2. illetve IV.3.
pontokban felsorolt szolgáltatók egyikén keresztül történik

2.

A termék árának kifizetése, a szerződés ideje alatt:
a. IV.1.a. pont esetén díjbekérő alapján bank átutalással történik.
b. IV.1.b. pont esetén díjbekérő alapján bankkártyás fizetéssel történik.

3.

A megvásárolt termékek, illetve a megrendelt szolgáltatások számláját a Szolgáltató
Emailben pdf formátumban küldi meg a Megrendelőnek.

VI. ELÁLLÁSI JOG
1.
2.
3.

4.
5.
6.

A leszállított termék esetén a Megrendelő, a termék átvételétől számítottan 14 napon belül
elállhat a termék vásárlásától.
Elállási jog csak a termék sérülés mentes, hibátlan állapotában, eredeti csomagolásban illeti
meg a Megrendelőt.
Elállás esetén a Megrendelő saját költségén, eredeti csomagolásban, mellékelt elállási nyilatkozattal és a kinyomtatott eredeti számlával, postázza a AETRControl Korlátolt Felelősségű Társaság címére: Magyarország, 1097 Budapest., Kén utca 6.
Megrendelő elállási nyilatkozatának tartalmazni kell a Megrendelő nevét, bankjának nevét,
címét IBAN számlaszámát swift kódját.
A Szolgáltató a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül átutalja a vételárat a
Megrendelő által megadott bankszámlára.
A Megrendelést követően használatba vett terméktől már nem lehet elállni.
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7.
8.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – www.aetrsmartkey.eu WEBÁRUHÁZ

Az elállási nyilatkozatott, a kibocsátott számlát .pdf formátumban a Megrendelőnek a
rightofwithdrawal@aetrcontrol.eu email címre kell elküldeni.
A Szolgáltató a elállási nyilatkozatott a kibocsátott számlát tartalmazó email kézhezvételétől
számított 14 munkanapon belül átutalja a vételárat a Megrendelő által megadott bankszámlára.

VII. SZOLGÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
1.

A Megbízó hozzájárul személyes adatainak jelen szerződés alapján történő kezeléséhez.
Szolgáltató kijelenti, hogy a Megbízó személyes adatait az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései alapján tartja
nyilván, betartva az abban írtakat. A Szolgáltató a Megbízó személyes adatait kizárólag
jelen szerződésben meghatározottak teljesülése érdekében használja fel. Szolgáltató
kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján részére rendelkezésre
bocsátott személyes adatokat csak a jelen szerződésben rögzített célra és időtartamban
használja és biztosítja azt, hogy csak és kizárólag az adott Megbízó láthatja.

2.

Megbízó tudomással bír arról, hogy az AETRControl szoftver szerzői jogainak jogosultja a
Szolgáltató. Megbízó az AETRControl szoftver jelen szerződés szerinti szolgáltatásait
jogosult igénybe venni, és Megbízó kizárólag az AETRControl szoftver felhasználói felületén
szerez korlátozott felhasználói jogot, jelen szerződés hatálya alatt.

VIII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

Szerződés elválaszthatatlan része a AETRControl Kft. GDPR szabályzata.

2.

A szerződés érvényességének kezdete: a IV.2 vagy IV.3 szerinti fizetés teljesülése.

3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4.

A felek megegyeznek, hogy peres ügyeikben a Magyar Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét fogadják el. Postacím: 1887 Budapest, Pf. 28. Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Központi telefonszám: +36-1-354-6000
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