
Fizetési és szállítási Feltételek  

 

I. A megrendelt termék vételárának megfizetése 

 
A következő Fizetési mód megadására van lehetőség: 

- „Személyes átvétel - Üzletünkben: 2220 Vecsés, Fő út 148.” kiválasztása 
esetén: (FONTOS: Az átvétel lehetséges időpontjáról a termékek beszerzését és 
beérkezését követően e-mail-ben tájékoztatást adunk!):  

o Készpénzes fizetés üzletünkben (Személyes átvételkor üzletünkben 
lehetőség van fizetni, készpénzzel vagy bankkártyával is. 

o Barion (Fizetés Barionon keresztül. Fizetés bankkártyával, nem kötelező 
regisztrálni! A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.) 

o Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A 
megjegyzés rovatban tüntesd fel a rendelésszámot. A termék átvétele az 
összeg beérkezését követően történik.) 

 

- „Házhoz szállítás előrefizetéssel: 1.999,00Ft”  kiválasztása esetén: 
o Barion (Fizetés Barionon keresztül. Fizetés bankkártyával, nem kötelező 

regisztrálni! A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.) 
o Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A 

megjegyzés rovatban tüntesd fel a rendelésszámot. A termék postázása az 
összeg beérkezését követően történik.) 

 

- „FoxPost automatába -----"Megjegyzés rovatban kérem adja meg az automata 
címét": 999,00Ft” kiválasztása esetén: 

o Barion (Fizetés Barionon keresztül. Fizetés bankkártyával, nem kötelező 
regisztrálni! A termék postázása az összeg beérkezését követően történik.) 

o Közvetlen banki átutalás (Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. A 
megjegyzés rovatban tüntesd fel a rendelésszámot. A termék postázása az 
összeg beérkezését követően történik.) 

 

Barion fizetési lehetőségről bővebben:     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. 

- A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni 
bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, 
valamint működő egy e-mail címet. 

- Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid 
egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és 
jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli! 

- Fizetéshez használhatod: 
▪ Mastercard vagy Maestro bankkártyádat 
▪ Visa vagy Electron bankkártyádat 
▪ Amex bankkártyádat 

 



A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés 
előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a 
fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, 
ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven 
azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS 
tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek 
biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. 

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS 
tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek 
biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. 

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán: www.barion.com  

BARION adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tölthető le: 
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/  

 
 
A „Fizetési mód” kiválasztása után továbblépni csak az Általános Szerződési és Felhasználási 
Feltételekben foglalt rendelkezések elfogadását követően van lehetőség! A jelölőnégyzet 
megjelölésével és a megrendelésem elküldésével egyidejűleg a megrendelő nyilatkozik, hogy 
megismerte és elfogadta az Adatkezelési tájékoztató -ban leírtakat, továbbá tudomásul veszi, 
hogy megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár. 
  
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást 
követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással 
véglegesíti, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 
 

  
Amennyiben megrendelése sikeres volt, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomását követő 
pár másodpercen belül a „Köszönjük! A rendelést megkaptuk.” üzenet jelenik meg, egyúttal a 
megrendeléséről egy, a korábban megadott e-mail címre automatikusan generált összesítőt 
küldünk – az automatikusan generált összesítő nem egyenértékű az ügyfélszolgálat által, a 
megrendelést követően megküldendő visszaigazolással (visszaigazoló e-mail), így az nem 
minősül az Eladó részéről tett kötelezettségvállalásnak-. A visszaigazolás tartalmazza a 
„Tájékoztatót az elállási jogról” nevű dokumentumot. 
 
Az e-kereskedelmi szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az eladó által 
küldött, rendelést követő visszajelzés tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a 
megrendelt termék díját, az egyéb költségeket és a rendelés minden lényeges adatát. A 
rendelést követő automatikus üzenettel tehát, amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a 
rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”, még nem jön létre a szerződés.  

  
  

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az 
általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 
 
A megrendelt termék vételárát, a termék megrendelésekor vagy személyes átvétel esetén 
üzletünkben lehet megfizetni. 
Fontos, hogy a Szolgáltató teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatási feltételeiért, illetve azokban 
bekövetkező esetleges változásokért az Eladó semmilyen módon nem tartozik felelősséggel! 
  
A megrendelést visszaigazoló levél (visszaigazoló e-mail) alapján meghatározott végösszeg 
(vásárlás végösszege) minden költséget tartalmaz. 
  

http://www.barion.com/
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
https://webshop.vortexcomputer.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/


Fontos, hogy számlát a csomag minden esetben tartalmazza. Vásárló, a csomag átvételével 
és/vagy a vételár megfizetésével kijelenti, hogy a csomaggal együtt, az Eladó által kiállított, helyes 
adatokat és információkat tartalmazó számlát és elállási jogról szóló tájékoztatót is átvette.  

  
Számla  

  
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó fogyasztói árak 
melyek tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t (Általános Forgalmi Adó), azonban nem 
tartalmazzák a házhoz szállítás díját és az egyéb esetlegesen felmerülő költségeket. A 
házhozszállítás költsége elsősorban a termék méretétől és súlyától függ. 
  
A szállítás díjait a Szállító mindenkor hatályos szolgáltatási díj táblázata tartalmazza, melynek 
változásából, vagy az eltérésekből fakadó esetleges félreértésekért, vagy károkért az Eladó 
semmilyen módon és mértékben nem tartozik felelősséggel. 
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 
  
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket 
is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.  
Megfizetni minden esetben a bruttó árat kell, de termék nettó ára is feltűntetésre kerül. 
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 
  
Fontos, hogy amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház 
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan 
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-
os vagy "1" Ft-os, stb. árra, akkor az Eladó nem köteles, az érintett terméket hibás áron 
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az 
Ügyfél – egyéb költségek nélkül - elállhat vásárlási szándékától. 
  
Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a regisztráció során megadott számlázási 
adatokat minden esetben ellenőrizze rendelése leadásakor, mert a számla kiállítása után, 
utólag a számlázási adatokban nem áll módunkban változtatásokat eszközölni! 
  
Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát! A webáruház termékeinek méretében, 
paramétereiben, más adataiban előforduló esetleges eltérésekért/hibákért felelősséget nem 
vállalunk! 
  
  
A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól 
egyes vagy egyszerre több tulajdonságaikban eltérhetnek! 
Kérdés, észrevétel esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeink 
valamelyikén! 
  
Eladó kifejezetten fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a Termékek teljes 
vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a 
Terméket tovább értékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal 
egyéb módon sajátjaként rendelkezni. 
 
Eladó, a Vásárló által megvásárolt termékekről minden esetben számlát állít ki, melyet a 
szállítás- és a fizetés módjától függően a termék átvételekor, Online fizetéskor vagy előre 
utalás esetén a tényleges átvételt megelőzően állít ki és ad a Vásárló birtokába. 
  
Az Eladó által kiállított számla minden esetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. 

II. Házhoz szállítási információk: 



  

Webáruházunkban leadott megrendeléseit, a  FoxPost Zrt. vagy a GLS General Logistics 
Systems Hungary Kft. kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 07:00 és 
17:00 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, 
szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A 
futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét – 
a Megrendelő egyéb, az átvétel elmaradásának felelőssége alóli mentesülésének igazolása 
hiányában – az Eladó jogosult a Vevőre terhelni! A csomag átvételével a Vásárló ráutaló 
magatartásával nyilatkozik, hogy a csomag tartalmazta legalább a készpénzfizetési számlát, 
az elállási jogról szóló tájékoztatót és – amennyiben szükséges – a termékhez tartozó 
használati utasítást. 

  
A szállítási szolgáltatással kapcsolatban további információkról 

a https://www.foxpost.hu/csomagatvetel ill. https://gls-group.eu/HU/hu/gyik linken 
található szállítói tájékoztatásban olvashat. 

  
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, az esetlegesen 

a termék(ek)en észlelt sérülés esetén kérje helyszíni jegyzőkönyv felvételét, és ne 
vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv hiányában beérkezett reklamációs igényt 
nem áll módunkban elfogadni! 

Házhoz szállítási információk: 
  
A megrendelt termékek házhozszállítási költségeinek meghatározása, a Szállító mindenkor 
hatályos díjszabása alapján történik. 
A Szolgáltató szolgáltatási feltételeiben és díjszabásában bekövetkező esetleges változásokért 
az Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik. 
Az Eladó, a Vásárló kényelme érdekében igyekszik a konkrét termékek - csomagolással növelt 
- súlyát megadni az egyes termékek mellett. A konkrét termék(ek) mellett feltüntettet súly érték 
tájékoztató jellegű, és az esetleges hibákért az Eladó nem tartozik felelősséggel! 
A Vásárló a megrendelt termékekhez kapcsolódó súly érték az egyes termékek mellett külön-
külön, a megerősítő- és a visszaigazoló e-mailben pedig egyben is feltűntetésre kerül. A 
vásárlás során, a webáruházban feltűntetésre kerül az egyes termékek összes súlya alapján 
számított várható szállítási költség. Eladó a pontos szállítási díjat minden esetben a 
visszaigazoló e-mailben rögzíti, ennek megfelelően a szállítás költségére a visszaigazoló e-
mailben rögzített költség az irányadó, ebben az esetben is fenntartva a jelen pontban foglalt 
feltételeket.  
  
Vásárló, a vásárlás befejezésével a „Kosár” gombra kattintva a „Pénztár” felületén, a fizetés 2. 
lépéseként („Szállítási mód”) alatt, a cím megadása után tájékozódhat a szállítás várható 
költségéről. 
  
A szállítás várható költségét Vevő a „Szállítási feltételek” menüpontban tudj tájékozódni! 
Amennyiben a visszaigazoló e-mailben rögzített szállítási költség között lényegi eltérést 
tapasztal kérjük, jelezze részünkre az info@laptopguru.hu e-mail címen keresztül. 
Szolgáltató által megadott szállítási díjak és egyéb költségek: 
  
Szállítási díjak: 

• Személyes átvétel - Ingyenes: 

 
Lehetőség van a megrendelést értékhatártól függetlenül, a visszaigazoló e-mailban megadott 
időponttól díjmentesen átvenni a 2220 Vecsés Fő út 148. címen található üzletünkben 
nyitvatartási időben.  
Nyitvatartási idő:  
Hétfő – Péntek: 09:00 - 17:00 között. Szombaton és vasárnap üzletünk Zárva tart! 

mailto:info@laptopguru.hu


 
Fizetési módok: készpénz, bankkártya (az utánvét kezelési költsége, ennél az átvételi módnál 
nincs), ill. megrendelésnél online vagy átutalásos fizetéssel. 
 

• Csomagjait kérheti a futárszolgálattal házhozszállítással. vagy FoxPost 
csomagautomatába  

o Csomagjait kérheti házhozszállítással futárszolgálattal! - 1999Ft:   

  
Csomagjait kérheti házhozszállítással futárszolgálattal!  Szállítási partnereink:  
                     FoxPost Zrt. , GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Magyarországon általában a feladást követő munkanapon kerül kiszállításra a csomag. A 
szomszédos európai országokba 24-48 óra, a távolabbi országokba általánosságban 72-120 
óra az átfutási idő. A GLS hétfőtől péntekig munkaidőben szállít. 
  
Fizetési módok: Online fizetéssel, illetve bankszámlánkra történő előre befizetéssel 
lehetséges. 
Az itt feltűntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
 

o Csomagjait kérheti a FoxPost Zrt. futárszolgálattal csomagautómatába – 999Ft: 

  
Csomagküldés AUTOMATÁBA: Az automaták a legkedvezőbb belföldi csomagküldést teszik 
lehetővé! Akkor használod, amikor Neked a legkényelmesebb, már másnap a címzettnél lehet, 
és még fenntartható is. 149 automata áll rendelkezésedre országszerte! A futárszolgálat a 
hozzád legközelebbi az általad választott automatába szállítja a csomagot. 

  
Fizetési módok: Online fizetéssel, illetve bankszámlánkra történő előre befizetéssel 
lehetséges. 
 

Az itt feltűntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
 

  
Egyéb kiszállítási lehetőségek egyéni elbírálás alapján, ebben az esetben kérjük vegye fel 
velünk a kapcsolatot az info@laptopguru.hu e-mail címen! 
 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan 

  

Fontos, hogy a Vásárlónak, a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége 
keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a 
termék(ek) megrendelésekor vagy átvételekor ki tudja fizetni annak díját! 
  
Kérjük tehát, hogy amennyiben tisztában van azzal, hogy nem tart igényt az Ön által korábban 
megrendelt termékre, úgy elállási szándékát a megrendelés leadását és a visszaigazoló e-mail 
megérkezését követően haladéktalanul, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően jelezze részünkre! Természetesen jelen követelés, az átvétellel érvényét veszti. 
 

Az elállási jog gyakorlását, a jelen pontban (3. pontban) foglalt rendelkezések semmilyen 
módon nem korlátozzák. 

 


