WEBÁRUHÁZ SZOLGÁLTATÁSRA
VONATKOZÓ, AZ ÁSZF-ET
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

nálók hozzáféréseit és jogosultságait

5. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a

Megrendelőnek

Webáruházra vonatkozó ÁSZF feltétele-

cégszerűen,

írásban

engedélyezni szükséges.

it időről-időre részben vagy egészben
módosíthatja, kiegészítheti.

Megrendelő köteles biztosítani, hogy a
1. A Webáruház esetén Megrendelőnek

belépés csak a saját célját szolgálja. Kü-

6. Vállalkozó nem vállal semmiféle fe-

minősül minden olyan jogi személy, il-

lönösen gondoskodnia kell arról, hogy

lelősséget a weblap használatából ere-

letve jogi személyiség nélküli gazdasá-

a felhasználói nevéhez és jelszavához

dő vagyoni vagy nem vagyoni kárért,

gi társaság vagy egyéb szervezet, aki a

illetéktelen személy ne jusson hozzá.

amennyiben az nem szándékosságból

Weboldalon regisztrál, saját felhaszná-

Abban az esetben, ha illetéktelen sze-

vagy súlyos gondatlanságból, rosszhi-

lói ﬁókot hoz létre és a regisztrációját

mély tudomást szerez az adatokról, a

szeműségből vagy az élet, testi épség

a Vállalkozó elfogadta. A Webáruházban

Megrendelő köteles a Vállalkozó kijelölt

vagy egészség ellen elkövetett károsí-

minden olyan regisztrált vásárolhat, aki

munkatársát értesíteni az illetéktelen

tásból származik.

elfogadja az ÁSZF-t és a jelen szabály-

belépés korlátozása érdekében.

zatban rögzített rendelkezéseket, vala-

7. A regisztráció a 3. pontban megje-

mint azokat magára nézve kötelezőnek

Megrendelőnek nem áll jogában regiszt-

lölt szükséges adatok, valamint a jelszó

tekinti.

rációját követelni. Vállalkozó – előzetes

megadásával történik. Vállalkozó az ak-

értesítés vagy indoklás nélkül – meg-

tiválással a Megrendelő felhasználási

2. A szerződés Vállalkozó internetes

vonhatja a Megrendelőtől a belépési

ﬁókját hozza létre. Megrendelő a saját

felületén történő regisztrációval, és az

jogosultságot, ha a Megrendelő

felhasználási ﬁókjába a felhasználó név

ÁSZF, valamint jelen szabályzat elfoga-

és jelszó megadását követően léphet

dásával jön létre, Szerződő felek külön

– a regisztrálás során hamis adatokat

be. A jelszó a belépést követően bármi-

írásbeli szerződést nem kötnek egy-

adott meg;

kor módosítható.

mással.

– visszaélt a weblapon közölt információkkal vagy befolyásolta azok használ-

8. Megrendelő a Vállalkozó webáruházi

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a

hatóságát;

termék kínálatából a bejelentkezést kö-

www.boschrexroth.hu/eshop webolda-

– megszegte ezeket a regisztrációs fel-

vetően szabadon válogathat.

lon az ÁSZF szerint leadott megrende-

tételeket, vagy megsértette a belépési

lés következményeként a megrendelt

adatokkal kapcsolatos kötelezettségét;

9. Vállalkozó fenntartja magának a jo-

termék vonatkozásában a Megrendelő

– hosszabb idő óta nem látogatta meg a

got, hogy regisztrációt indokolás nélkül

és a Webáruház között az elektronikus

Vállalkozó weblapját;

visszautasítson vagy visszavonjon, kü-

úton megkötött adásvételi szerződés

– jogerős határozat alapján ﬁzetéskép-

lönös tekintettel olyan esetben, amely

létrejön a Ptk 6:82. §-a szerint.

telenné vált, jogerős határozattal elren-

valótlan vagy hiányos adatok megadá-

delt csőd- ill. felszámolási eljárás indult

sával jött létre, vagy azzal kívánják lét-

ellene.

rehozni, illetve ha Vállalkozó bármilyen

A Webáruházban való vásárlás előfeltétele az érvényes regisztráció, mellyel

visszaélést észlel.

egyidejűleg a Megrendelő az ÁSZF-t és

Megrendelő írásban bármikor kérheti

a jelen szabályzatban rögzített rendel-

regisztrációjának megszüntetését ab-

10. A szerződés tárgya lehet a www.

kezéseket magára nézve kötelezőnek

ban az esetben, ha annak semmiféle

boschrexroth.hu/eshop

tekinti és elfogadja. Az elektronikus

hatása nincs a folyamatban lévő szer-

található valamennyi árucikk, azaz Ter-

úton létrejött szerződés megkötése, és

ződéses viszonyra. Ebben az esetben

mék. A Termékek tulajdonságai, jellem-

a későbbiek során a hivatalos nyelv a

Megrendelő minden, személyes és a

zői általában a Termékhez tartozó konk-

magyar.

tranzakciók során összegyűjtött adatát

rét oldalon is megismerhetők.

weboldalon

– ha azokra már nincs szükség – Vállal3. A Webáruházban kizárólag regisztrált

kozó inaktíválja.

Megrendelő vásárolhat Termékeket. A

A jelen rendelezések hatálya kiterjed a
Magyarország területén nyújtott min-

Megrendelő kötelezi magát arra, hogy

A regisztrációhoz szükséges adatok a

den olyan elektronikus kereskedelmi

a regisztrációs oldalon tényszerű és

következők:

szolgáltatásra, amely a Webáruházon

igazolható adatokat közöl, köteles az

Cégnév, adószám, név, lakcím, telefon-

keresztül történik.

adatokban történt minden változásról

szám, e-mail cím, jelszó

A termékoldalon található Termék le-

haladéktalanul értesítést küldeni.

írások csak tájékoztató jellegűek, nem
4. Vállalkozó fenntartja magának a jo-

minden esetben tartalmaznak a Ter-

A regisztráció engedélyezéséről elekt-

got, hogy a megrendelések beérkezése-

mékről minden információt.

ronikus úton Vállalkozó értesítést küld.

kor,– visszaélés gyanúja esetén – a fel-

A regisztrációt követően tudja a We-

Vállalkozó jogosult a Megrendelő több

adott megrendeléseket érvénytelennek

báruház a Megrendelőknek biztosítani

felhasználóját regisztrálni, de a felhasz-

minősítse.

a Termékek vásárlásához, a korábbi

vásárlások megtekintéséhez és a meg-

Abban az esetben, ha a Webáruház leg-

következett be.

adott adatok módosításához szükséges

gondosabb eljárása ellenére is hibás ár

Megrendelő felelőssége felmérni, ho-

hozzáférést.

kerül a Webáruházban feltüntetésre,

gyan védheti meg a számítógépén tá-

A tévesen vagy pontatlanul megadott

akkor a Webáruház nem köteles a Ter-

rolt adatait a behatolóktól. Egyedül a

adatokra visszavezethető szállítási ké-

méket a hibás áron értékesíteni. Ebben

Megrendelő felelős a Webáruházhoz

sedelemért, illetve egyéb problémáért,

az esetben a Webáruház felajánlhatja

való kapcsolódásáért, és a Webáruház-

hibáért a Webáruházat semminemű

a valós áron történő értékesítést, és

ban való vásárlásáért.

felelősség nem terheli. A Webáruházat

amennyiben azt nem fogadja el, a meg-

nem terheli felelősség az abból adódó

rendelés törlésével elállhat vásárlási

A Webáruház szabadon, bármikor mó-

károkért, ha Megrendelő elfelejti a jel-

szándékától.

dosíthatja a vásárlás feltételeit, szabá-

szavát, vagy az illetéktelenek számára

lyait és a Webáruház kínálatát, akció-

bármely – nem a Webáruháznak felró-

A Webáruházban a vásárlás utánvétes

it. A változás a Webáruházban történt

ható – okból hozzáférhetővé válik.

ﬁzetéssel nem lehetséges.

bejelentés időpontjától lép életbe, így

Folyamatban

lévő

rendelést

érintő

az ezelőtti megrendelésekre nem vo-

adatok módosítására a Webáruházon

A

ﬁzetésre

natkozhat. A változtatások bevezetését

keresztül nincs lehetőség, esetleges

az ÁSZF IV. pontjában rögzítettek az

illetően a fentieken túl a Webáruháznak

reklamáció esetén a Vállalkozóval való

irányadóak. A Webáruházban nincs le-

értesítési és bárminemű indoklási köte-

kapcsolatfelvétel szükséges.

hetőség bank-, és hitelkártyával történő

lezettsége nincs.

Webáruházban

történő

vásárlásra.
11. A Webáruházban történő vásárlás

A Webáruház kizárja a felelősségét a

elektronikus úton leadott megrendelés-

13. A Webáruházban való vásárlás felté-

harmadik személy által valamely Meg-

sel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meg-

telezi a Megrendelő részéről az internet

rendelő rovására történt csalás miatt.

határozott módon, az alábbiak szerint.

lehetőségeinek és korlátainak ismere-

Abban az esetben, ha a Megrendelő

Faxon, e-mailen, levélben leadott rende-

tét és elfogadását, különös tekintettel

bármilyen formában megsérti a szabá-

léseket a Webáruház nem fogad el.

a technikai teljesítményekre és a felme-

lyokat, a Webáruház érvénytelennek

Az egyes Termékek oldalán választhatja

rülő hibákra. Megrendelő teljes körű

nyilváníthatja regisztrációját, vásárlá-

ki a megrendelni kívánt Termék jellemző-

felelősséggel tartozik minden olyan

sát, Megrendelő pedig köteles elfogad-

it és mennyiségét. A megvásárolni kívánt

rendelésért és egyéb tranzakcióért,

ni azt.

áruk jellemzőit a Megrendelő a termékle-

amelynek során adatai felhasználásra

A Webáruház semmilyen formában nem

írásból ismerheti meg. A Webáruház kor-

kerültek. Erre való tekintettel Megren-

vállal felelősséget a vásárlás során

látozhatja az egyes Termékekre leadható

delőnek kell gondoskodni az adatainak

megadott hibás adatokból eredő téves

rendelési mennyiséget. A kiválasztott ter-

megfelelő kezeléséről.

teljesítéséért.

heti a kosárba. A vásárlási folyamat foly-

A Webáruház nem felelős az alább fel-

14. A Webáruház a birtokába jutott

tatása, annak módosítása, törlése, vagy

sorolt pontokban részletezett hibákért:

adatokat az érintettek önkéntes hoz-

véglegesítése a kosárban, az ott mega-

– működési hiba az internetes hálózat-

zájárulása alapján bizalmasan a jelen

dott funkciókat jelző gombokkal történik.

ban, amely a Webáruház akadálytalan

szabályzat rendelkezéseivel összhang-

Amennyiben további kérdés merülne

működését és a Webáruházban való vá-

ban kezeli, kizárólag a rendelések tel-

fel Megrendelő részéről a Termékekkel

sárlást akadályozza,

jesítéséhez és vásárlással kapcsolatos

kapcsolatban, a sales@boschrexroth.

– bármilyen meghibásodás, bármely vé-

célokra, a számviteli kötelezettségek

hu e-mail címre küldheti el, és ott kap-

teli eszközben a kommunikációs vonala-

teljesítése, valamint üzleti jellegű mar-

hat részletes felvilágosítást.

kon,

keting célok érdekében használja fel.

– bármely szoftver nem megfelelő mű-

Webáruház a Megrendelők személyes

A megrendelésre, annak Vállalkozó ré-

ködése,

adatainak kezelésekor Az információs

széről

méket a „kosár” ikonra kattintva helyez-

történő

visszaigazolására

az

– bármilyen programhiba vagy techni-

önrendelkezési jogról és az informá-

ÁSZF II. pontjában írtak az irányadóak.

kai hiba következményei.

ciószabadságról szóló 2011. évi CXII.

12. A Termék mellett feltüntetett ár a

A Webáruház nem vonható felelősségre

Termék nettó vételára, nem tartalmaz-

semmilyen esetben vis maior esetén,

za az általános forgalmi adót (áfa). A

vagy bármilyen eseménnyel kapcsola-

Megrendelő regisztrációjával Vállalko-

termékek mellett szereplő vételárak

tosan, ami nem az irányítása alatt áll.

zó elmenti a látogatás időpontját és

törvény (Infotv.) rendelkezései alapján

nem változnak meg a megrendelés le-

jár el.

időtartamát. Vállalkozó a nyomkövetési

adása és a Termék kézhezvétele közötti

A Webáruház nem felelős semmilyen

információkat (Cookies) és aktív ösz-

időszakban, tehát Megrendelő azt az

alapon, semmilyen kárért, független

szetevőket (pl. JAVA scriptet) használ,

árat ﬁzeti, amelyet megrendeléskor lát

attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a

hogy a látogatók igényeit ﬁgyelemmel

az oldalon.

Webáruházhoz való csatlakozás miatt

kísérhesse, és a weboldalakat optimáli-

san alakíthassa ki. A böngésző beállítá-

valamint ezek utasításai szerzői jog-

sán keresztül a nyomkövetési informá-

védelem és egyéb védelmi jogok alatt

ciók elfogadását Megrendelő vissza is

állnak. A saját maga által létrehozott

utasíthatja. Ebben az esetben Megren-

tartalmakra vonatkozó minden jogot a

delőnek ﬁgyelembe kell venni, hogy ek-

Vállalkozó magának tart fenn. A weblap

kor az internet-oldal néhány funkciója

(elektronikus vagy más úton történő)

esetleg nem fog működni.

nyilvános vagy kereskedelmi céllal történő, teljes vagy részleges másolása,

A felhasználói ﬁók adatai a regisztráció

terjesztése, átadása, megváltoztatása

fennállásáig, a számlázással kapcsola-

vagy egyéb jellegű felhasználása a Vál-

tos adatai a számviteli kötelezettségek

lalkozó előzetes engedélye nélkül tilos.

teljesítése érdekében a 2000. évi C.

Ez vonatkozik különösen a védjegyekre

törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az

és a márkajelzésre, a típustáblákra, a

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Bosch Rexroth AG, valamint leányválla-

törvényben

latai céglogóira és emblémáira. A web-

meghatározott

elévülési

ideig kezeli a Webáruház.

oldal révén a Vállalkozó vagy harmadik
fél szellemi tulajdonának használatához

Vállalkozó a regisztrációkor vagy azt

semmiféle licencátadás nem valósul

követően a felhasználói ﬁók beállítása

meg.

során adott hozzájárulása alapján reklám célból e-mail üzeneteket, a ﬁókjával

16. Meghatározott információk és szol-

és vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a

gáltatások átengedése az Európai Unió,

Webáruház és annak a szolgáltatásai

az Európai Unió tagországai és az Ame-

változásait érintő tájékoztatókat, vala-

rikai Egyesült Államok vonatkozó kiviteli

mint promóciós ajánlatokat tartalmazó

előírásai szerint a felhasználás célja és

e-mailt küldhet a Megrendelő részére.

a végfelhasználó szerint engedélyezési

Megrendelő az e-mail üzenet alján talál-

eljárás alá tartozhatnak. A weblapon

ható leiratkozásra utaló linkre történő

felkínált információkhoz és szolgáltatá-

kattintással bármikor jelezheti, hogy

sokhoz csak akkor szabad hozzáférni,

a továbbiakban nem tart igényt ezen

ha a felhasználó biztosítja, hogy

e-mailekre.

– az átadott információkat és szolgáltatásokat nem hadászati nukleáris, fegy-

Az ügyfélszolgálati ügyintézés során

verkezési vagy egyéb katonai célokra

megadott adatok, elsősorban e-mail

használják fel,

cím, megrendelés száma, a megadott

– nem sértik más államok, különösen

név, szállítási cím, számlázási cím és a

az EU, USA tagállamok export-előírásait

hangfelvétel az általános elévülési hatá-

és –korlátait,

ridőig, azaz 5 évig kerülnek tárolásra,

– tiszteletben tartják az illetékes ha-

az esetleges jogviták bizonyítása érde-

zai és külföldi hatóságok ﬁgyelmeztető

kében.

közleményeit.
Ellenkező esetben a weblapon találha-

Megrendelő személyes adatai harma-

tó információkhoz és szolgáltatásokhoz

dik félnek a megrendelés teljesítésé-

való hozzáférést a Vállalkozó megtagad-

hez szükséges mértékben kerülnek

hatja.

átadásra.
17. Vállalkozó weboldalai tartalmazhatA személyes adatok feldolgozásával

nak linkeket más szolgáltató weboldala-

kapcsolatban felvilágosításért, javasla-

ira, amelyekre az ÁSZF XI.4. pontjában

tokkal és panaszokkal Vállalkozó adat-

rögzített titoktartási nyilatkozat nem

védelmi és információ biztonsági fe-

terjed ki.

lelőséhez az eShop@boschrexroth.hu
címen lehet fordulni.

18. Minden, a jelen pontban nem szabályozott kérdéskörben az ÁSZF többi

15. Vállalkozó honlapján található szö-

pontja az irányadó.

vegek, képek, graﬁkus tartalmak, hangdokumentumok, animációk és videók,

2019.01.01.

