Általános Szerződési Feltételek
Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván
lenni Webáruházunknak, olvassa el figyelmesen az alábbi Általános Szerződési Feltételeket!
Itt fontos információkat talál jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan!
Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával
egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A www.wolfcomputer.hu oldalon történő megrendelés elküldésével Ön kijelenti, hogy
elfogadja a Vásárlási feltételeket!
Az alábbi Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a webáruház használatának és a
termékek megrendelésének feltételeit.
A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon
elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A webáruházban történő vásárlást 2001. évi CVIII. törvény
szabályozza.

A webáruházon keresztül történő megrendelések a www.wolfcomputer.hu weboldalon
keresztül érkeznek e-mailben cégünkhöz, ahonnan az áru a megrendelést követő egyeztetést
követően, a megállapodott szállítási módon kerül a Vásárlóhoz.
A wolfcomputer.hu fenntartja a jogot, hogy a honlapon és a Vásárlási Feltételeken bármikor,
előzetes értesítés nélkül változtathasson.
A weboldal és webáruház korlátolt felelőssége
Annak ellenére, hogy arra törekszünk, minél pontosabb és naprakészebb információk
jelenjenek meg a webáruház honlapján, elképzelhető, hogy olyan adatok szerepelnek a
honlapon, amelyek már nem érvényesek, pontatlanok vagy bármilyen más hibát tartalmaznak.
Nem vállalunk felelősséget a honlap tartalmáért, működéséért, információtartalmáért vagy
bármilyen rajta elhelyezett információért.
A wolfcomputer.hu alkalmazottai semmilyen felelősséget nem vállalnak a webáruház
használatából eredő esetleges károkért. Ez a korlátolt felelősség kiterjed minden részletre, és
bármilyen káreseményre vonatkozik: közvetett vagy közvetlen korlátolt kár, kiegyenlítő kár,
különleges kár, esetleges kár, büntető kár, súlyos kár, veszteséggel vagy haszon-, illetve
jövedelemvesztéssel járó kár, amely Ön vagy egy harmadik fél által keletkezik a webáruház,
illetve az ahhoz tartozó hiperhivatkozások használata során.
Amennyiben egy termék hibás áron vagy hibás adatokkal szerepel, tipográfiai hibákból
eredően, azért a wolfcomputer.hu nem vállal felelősséget.

Szerzői jogok:
A honlapon megjelenő képek, szövegek, grafikus elemek szerzői jogvédelem alá esnek, így azokat
bármilyen célra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A wolfcomputer.hu weboldal és webáruház tulajdonosa és üzemeltetője:
Név: Wolf Computer Kereskedelmi Kft.
Cég székhelye és levelezési címe: 2750, Nagykőrös, Fecske u.3.
Adószám: 12417180-2-13
Cégjegyzékszám:13-09-135015
Bejegyző cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Kamara neve: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Ipar Kamara
Regisztrációs szám : PE12417180
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82230/2014.
Kapcsolattartó neve: Farkas Ferenc
Telefonszám: +36 20 951-21-41
Email: laptopalkatreszek@gmail.com
Ügyvezető igazgató: Farkas Ferenc
Számlavezető pénzintézet: OTB Bank Nyrt.
Tárhelyszolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.
Tárhelyszolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Tárhelyszolgáltató adószáma: 13922546-2-03
Tárhelyszolgáltató email címe: mediacenter@mediacenter.hu

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
A webáruházunkban forgalmazott termékek:





használt laptop/ notebook alkatrészek
használt laptop/ notebook kiegészítők
használt laptopok/ notebookok

Az áruk részletes jellemzői a termékre kattintva tekinthetők meg. A termékről készült képek
csak tájékoztató jellegűek, igyekszünk minden termékhez a termékről készült fotókat
megjelentetni a terméklapon, de egyes esetekben eltérhetnek a termékleírásban foglaltaktól. A
terméklapon található kis képekre kattintva azok nagy méretben jelennek meg, és lapozva
válthat a megjelenő képek között. A raktárunkban megtalálható termékeket állandó jelleggel a
bővítjük.
Regisztráció az oldalon
A wolfcomputer.hu webáruházban történő megrendeléshez Önnek először regisztrálnia kell az
oldalon.
A regisztráció elküldésével egyetért azzal, hogy visszaélést nem fog elkövetni
felhasználónevével és jelszavával, továbbá azokat előírásszerűen fogja használni és kizárólag
Ön fogja használni felhasználónevét és jelszavát. Megtesz mindent annak érdekében, hogy
ezen adatok más személynek, személyeknek ne jusson tudomására. Elfogadja, hogy az Ön
felhasználónevével és jelszavával történt bárminemű tevékenység a webáruházban az Ön
felelőssége. A regisztráció befejezte után pár perccel kapni fog egy E-mailt, a regisztráció
visszaigazolását, személyes adataival. Ha ezt az üzenetet nem találja a beérkezett üzenetek
között, abban az esetben azt a SPAM (levélszemét) mappában keresse!

A rendelés módja:
Érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak
megadásával adhat fel. A regisztráció során, a szállítási hibák elkerülése miatt, kérjük, hogy
az adatlapot pontosan töltse ki! Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási
cím megadására is. A regisztrációt követően kosarába helyezheti a kívánt termékeket. Ezután
a "Fizetés"gombra kattintva láthatja ismét a kosárba helyezett termék(ek)et, itt választhat a
regisztrációkor elmentett címek közül, valamint új szállítási/számlázási címet adhat meg.
Ezután választhat fizetési és szállítási módot, itt már pontos szállítási költségeket fog látni,
melyek az ön megrendeléséhez lettek kiszámítva. A lap alján írhat megjegyzészt a
megrendeléséhez, majd a "Rendelés áttekintése" gombra kattintva amennyiben nem talál hibát
a megadott adatokban, a "Rendelés véglegesítése" gombra kattintva elküldheti megrendelését
részünkre. Megrendelését követően automatikusan elküldjük emailben a vásárlásra vonatkozó
további információkat. Hibásan leadott vagy teljesített megrendelés esetén kérjük minél
hamarabb keressen meg bennünket a fenti elérhetőségeken.

Vételár, fizetési feltételek:
A termék ára a megrendelés elküldésekor hatályos, a webáruházban közzétett áron
történik. A megrendelt termékek árának és postaköltségének kiegyenlítése bankszámlára
történő előreutalással történik. Az utalás megérkezte után küldjük a csomagot a számlával
együtt. Így legalacsonyabb a postaköltség, mivel nincs utánvételi díj, s a csomag átvételekor
már nem kell fizetnie. A vevő kérésére lehetőséget biztosítunk az OTP Bankba történő banki

befizetésre is, azonban az ebből adódó költség- amely 300 Ft- a vevőt terheli, tehát ennyivel
többet kell a bankszámlánkra befizetnie. A termék vételárának és a postaköltségének
kiegyenlítésére maximum 7 nap áll a vevő rendelkezésére, a 7 nap lejárta után megrendelését
tárgytalannak tekintjük. Lehetőség van utánvételes megrendelésre is. Utánvételes
megrendelésével vevő elismeri, hogy amennyiben a megrendelt, és elküldött terméket
mégsem veszi át, abban az esetben az utánvételes MPL futár díj kétszeresét köteles átutalni
bankszámlánkra 3 munkanapon belül.

Szállítási feltételek és költség:
A postázás a vételár és a postaköltség számlára érkezését követő legkésőbb 7 napon belül
történik meg. Igyekszünk a terméket még a pénz beérkezése napján elpostázni, amennyiben
az 10 óráig beérkezik a bankszámlánkra. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a
megrendelésnél, ahol Ön vagy megbízottja a csomag átvételéről gondoskodni tud. Cégünk
székhelyén lehetőséget biztosítunk személyes átvételre is, erre telefonos egyeztetés után
tudunk lehetőséget biztosítani.
A wolfcomputer.hu nem vállal felelősséget harmadik fél hibájából (posta, futárszolgálat)
történő szállítással kapcsolatos káreseményért. Amennyiben a vásárló el kíván térni az
általunk javasolt szállítási módtól, az ebből adódó következményekért őt terheli a felelősség.
Előzetes egyeztetést követően lehetőség van a termék személyes átvételére, illetve az átvétel
előtt a termék megtekintésére, kipróbálására.
Kizárólag Magyarország területén belül tudunk teljesíteni megrendeléseket. A termékek
mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Azt kosárba helyezés után a
"Fizetés" oldalon tudja kiválasztani. Itt választhat 1 vagy 2 munkanapos időgaranciával
szállítást. ( postára adástól számítva 1 munkanap esetén másnap megérkezik a küldemény, 2
munkanap esetén pedig legkésőbb 2 munkanapon belül érkezik a megadott címre a
küldemény.)

A vételár és a postaköltség kiegyenlítése után a termékeket az MPL futárszolgálat szállítja
házhoz, vagy választás szerint Postapontra, ahol ezután általában 10 nap áll rendelkezésére
hogy azt átvegye.
A termék átvételekor Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.
Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, Vevő kérheti a futártól
jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló
dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik.
A garanciális szolgáltatások és technikai támogatás a Kapcsolatok menüpont alatt található
elérhetőségeken keresztül érhetőek el.

Számla
Cégünk használt laptopalkatrészek és használt laptopok eladásával foglalkozik, a megvásárolt
termékekről papír alapú- különbözeti adózás szerinti- számlát állítunk ki, melyet a vevő a
termékkel együtt a csomagban kap meg, illetve személyes átvétel esetén a termékkel együtt
személyesen vehet át. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor
azt a megjegyzés rovatba írva, vagy külön e-mailben jelezze cégünk felé.

Hiperhivatkozások a weboldalon
A weboldalon szerepelhetnek más weboldalakra linkek, amelyeket egy harmadik fél
üzemeltet. A wolfcomputer.hu semmilyen felelősséget nem vállal azon oldalak tartalmára és
működésére vonatkozóan.

Szállítási feltételek
A webáruházban megrendelt termékek szállítása az előzetes egyeztetést követő módon
történik. Az egyes termékekhez hozzárendelhetünk alapértelmezett szállítási módot és
költséget, de több termék vásárlása esetén, illetve egyedi egyeztetést követően az
alapértelmezett szállítási módtól és költségektől eltérhetünk.

Garancia/jótállás
Cégünk a használt laptopokra, a laptop akkumulátor kivételével 3 hónap teljes körű
hardveres jótállást biztosít. A használt laptopalkatrészekre vállalt jótállási idő 30 nap. A
jótállás szoftveres meghibásodásra nem vonatkozik (vírus, meghibásodott rendszer fájl, nem
megfelelő driver telepítés stb.)
Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak
megfelelően forgalmazzuk! A jogszabályokról részletesen a Vásárlási Feltételek Menüpont
Szavatosság/Jótállás pontjaiban olvashat.

Garanciális ügyintézéssel kapcsolatos elérhetőségeink:
email: laptopalkatreszek@gmail.com
Telefon: 20/9512-141

A garancia érvényesítésének menete:

A garancia érvényesítésének feltétele a termék és a termék vásárlásakor kapott jótállási jegy,
vagy számla jótállási időn belüli visszajuttatása székhelyünkre. Az oda- és visszaszállításról,
valamint annak költségéről a Vevő gondoskodik. Minden termékünket értékesítéskor
biztonsági matricával látunk el, a biztonsági matrica eltávolítása, rongálása feltételezi, hogy
a terméket a Wolf Computer Kft-től különálló személy szerelte, ezzel a termékre vonatkozó
garancia megszűnik. Meghibásodás esetén a leadott hibás termékről Szerviz megrendelő
lapot állítunk ki. Amennyiben a garanciális hibával leadott termékről a bevizsgálás során
kiderül, hogy a meghibásodást nem garanciális probléma, hanem helytelen üzembe helyezés,
nem rendeltetésszerű üzemeltetés, túláram, vagy egyéb „ A garancia érvényét veszti” címszó

alatt felsorolt tételek körébe eső ok okozta, akkor fent tartja a jogot a garanciális igény
elutasítására.
Amennyiben a meghibásodás a vásárlásról számított garanciális időtartalmon belül történt, és
a felsorolt kizáró okok nem állnak fenn, úgy az alkatrészt garanciában javítjuk, vagy
amennyiben az nem javítható akkor ugyanolyan használati értékűre cseréljük. Ilyenkor a
garanciális idő az eredetileg megvásárolt termék garanciaideje. Ha a termék nem javítható,
cserélhető, akkor a termék ára webáruházunkban levásárolható.

A garanciális javítás vállalt határideje 15 naptári nap.

A garancia érvényét veszti, ha:
Alkatrészek, tartozékok esetében:
- Az alkatrészt nem szakszerviz építette be,
- Az alkatrészt az ügyfél nem a Wolf Computer Kft. szervizében próbálta javíttatni,
- Az alkatrészt szakszerűtlenül használták, szállították, tárolták, vagy a hiba elemi csapás,
túlfeszültség, leejtés, ütés, beégés, egyéb, nem rendeltetésszerű ráhatás, vagy az alkatrész
mechanikai sérülése miatt következett be,
- A terméken értékesítéskor elhelyezett biztonsági címkét eltávolították, megrongálták
- A vásárló hardver/szoftver környezetében nem működő, egyébként hibátlan termék.
- Szoftverekkel összefüggő problémák, operációs rendszer, vagy meghajtó program telepítése,
különböző telepített programok hibás működése.
- Szakszerűtlen beszerelés, kábelezés.
- Meghajtó program, szoftver és BIOS frissítés.
- Számítástechnikai vírusok, kémprogramok, trójai programok stb. okozta károk, valamint
adat- vagy programvesztések esetében
- ha a Vevő által kifogásolt probléma a vásárláskor is fennállt és Vevő erről szóbeli vagy
írásbeli tájékoztatást kapott
Használt laptop, notebook esetében:
- a laptopot, notebookot szakszerűtlenül használták, szállították, tárolták, vagy a hiba elemi
csapás, túlfeszültség, leejtés, ütés, beégés, egyéb, nem rendeltetésszerű ráhatás vagy
mechanikai sérülése miatt következett be
- A terméken elhelyezett biztonsági címkét eltávolították, megrongálták

- A vásárló hardver/szoftver környezetében nem működő, egyébként hibátlan termék.
- Szoftverekkel összefüggő problémák, operációs rendszer, vagy meghajtó program telepítése,
különböző telepített programok hibás működése.
- Szakszerűtlen beszerelés, kábelezés.
- Meghajtó program, szoftver és BIOS frissítés.
- Számítástechnikai vírusok, kémprogramok, trójai programok stb. okozta károk, valamint
adat- vagy programvesztések esetében
- ha a Vevő által kifogásolt probléma a vásárláskor is fennállt és Vevő erről szóbeli vagy
írásbeli tájékoztatást kapott
Nem rendeltetésszerű használatnak minősül például:
- a termék gyári alapbeállításait meghaladó teljesítményen történő használat, illetve a termék
gyártója által megadott paramétereken túli mechanikai és/vagy elektromos terhelés, illetve
nem a célnak való felhasználás.
A fenti okokból meghibásodott termékek javítása garanciális időn belül is a Vevőt
terheli!
Szavatosság
Kellékszavatosság
-Új termék esetén
Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a
Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést
Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.
Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a
terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen
esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis
bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően
keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható
okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a
Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.
Használt termékek esetén
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a
szavatossági, jótállási jogok is. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás
teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján
a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes
hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy
használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem
lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek,
és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a fogyasztónak
minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában az
Eladónak nincs felelőssége.
Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő Vásárló a teljesítés időpontjától
számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Használt
termékek esetében azonban ennél rövidebb határidő is kiköthető. Ha Eladó azonban nem
kíván rövidebb szavatossági időt meghatározni, termékei esetében minden esetben biztosítja a
2 év szavatosságot, melynek értelmében a Vásárló 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényét. A Wolf Computer Kft. használt laptopalkatrészek,
kiegészítők esetében 30 nap, használt laptopok esetében 3 hónap jótállási időt vállal.
Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a
„Szavatosság” címszó alatt meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben
érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell
bizonyítania.
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó)
szemben gyakorolhatja.
A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Jótállás
Hibás teljesítés esetén Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A
kötelező jótállás új termék estében 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak
minősülő Vásárló részére történő átadásának a napja.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet tartalmaz előírásokat.
A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az ÚJ, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés
keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. új
laptop vagy PC 10.000 Ft eladási ár felett illetve, pl. új laptop alkatrész 10.000 Ft. eladási ár
felett)
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező
jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja,
vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napja..
A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően
lépett fel, így például, ha a hibát







szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használatikezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen
kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:




elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási
igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés
súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak
a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása
szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell
elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze.
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon
belül elvégezze.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen.
A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló
békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Használt termékekre vállalt jótállás:
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.)
Kormányrendelet hatálya a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében
értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt új termékekre vonatkozik. A fenti
Kormány rendelet által előírt kötelező jótállás használt termékekre nem vonatkozik.
Azonban a Wolf Computer Kft. használt laptopalkatrészek, kiegészítők esetében 30 nap,
használt laptopok esetében 3 hónap önként vállalt jótállási időt biztosít.
A termék visszaszolgáltatása/ elállási jog
A Vásárló a vásárlás napjától 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.
A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.
Vásárló elállási jogát a meghatározott határidőn belül a wolfcomputer.hu-hoz eljuttatott
írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az ehhez szükséges formanyomtatvány innen letölthető.
Kérjük, hogy a nyomtatványt pontosan és olvashatóan töltse ki, a termékkel,
tartozékokkal és a számlával együtt küldje vissza! Ha a Vásárló indoklás nélkül, a fent
meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a termék(ek)et
visszaszolgáltatni, a Vásárló által kifizetett összeget a wolfcomputer.hu 14 napon belül
visszatéríti Vásárlónak. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás
mindaddig visszatarthatja a visszatérítési összeget, amíg a fogyasztó a terméket (számlával
együtt) vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket,
már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos
ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét,
ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van. Minden
termékünket biztonsági garanciamatricával ellátva küldjük el a vásárlóknak. A matrica
bármilyen sérülése, megrongálódása a termék használatba vételét feltételezi!
A Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat itt tekintheti meg:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől,
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül
visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt
elküldi. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével
egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza
a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti;
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak;
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel;
Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Wolf Computer Kft.
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

tevékenységével kapcsolatos fogyasztói

Munkanapokon 8 és 16 óra között
Telefonon, kapcsolattartónknál: Farkas Ferenc +36-20-951-21-41
Személyesen vagy postai úton:
Wolf Computer Kft.
2750 Nagykőrös, Fecske utca 3.
Emailben:
laptopalkatreszek@gmail.com

A wolfcomputer. hu weboldal kapcsolattartója a szóbeli, írásbeli vagy elektronikusan leadott
panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, az írásos formában (levélben, emailben
stb.) érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén az
elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között
esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az
alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81.
Ügyfélfogadás: Kedd-csütörtök 9-14
Telefon/fax: 061-269-0703
email: pmbekeltet@pmkik.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A Szavatosságot, kellékszavatosságot, termékszavatosságot, jótállást, garanciát a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet szabályozza, melyről további információt az alábbi linken talál:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR
Adatvédelmi nyilatkozat
Felhasználóink az oldal látogatásával elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozatot, amely a
szolgáltatós főoldaláról folyamatosan elérhető.
Az adatkezelés jogalapja:
A wolfcomputer.hu weboldal adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: A személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az egyének védelméről és az adatok szabad
áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve,
,az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény.
Adatvédelmi azonosító:
Az adatkezelés célja:
A Wolf Computer Kft. adatkezelési céljai:
- a megrendelések teljesítése, a termékek kiszállítása
- számlázás

- a hírlevélre felíratkozottak részére a hírlevél kiküldése
Az ezekhez használt vásárlói (felhasználói) adatok:
-felhasználói név
-vezetéknév, keresztnév
- szállítási cím, számlázási cím
-email cím
-telefonszám
Az adatkezelés időtartama:
A Vásárló adatainak kezelése a Vásárló regisztrációjától a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a
regisztráció törlését vagy az adatok módosítását bármikor kérheti a laptopalkatreszek@gmail.com
email címen vagy önmaga is megteheti a wolfcomputer.hu oldalon a felhasználói nevével belépve, a
Profil menüpontban. A hírlevélről való leíratkozás a hírlevél alján lévő leíratkozás linkre kattintva
történik, illetve a törlés kérhető a laptopalkatreszek@gmail.com email címen.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Wolf Computer Kft. a kérelem
beérkezésétől számított
2 munkanapon belül törli az adatokat,(kivéve a jogszabályban meghatározott ideig
megőrzendő adatok) ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A Vásárló kérheti
adatainak zárolását. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem
sérti. Ha a Wolf Computer Kft. a Vásárló fenti kérelmeit valamilyen okból nem tudja
teljesíteni azt indoklás mellett a kérelem megérkezését követő 30 napon belül köteles a
Vásárló tudtára hozni.
A vásárló adatkezelési kötelezettségei:

A wolfcomputer.hu webáruházban történő megrendeléshez Önnek először regisztrálnia kell az
oldalon. A Wolf Computer Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok valódiságáért a regisztráló személy felel. A regisztráció elküldésével egyetért azzal,
hogy visszaélést nem fog elkövetni felhasználónevével és jelszavával, továbbá azokat
előírásszerűen fogja használni és kizárólag Ön fogja használni felhasználónevét és jelszavát.
Megtesz mindent annak érdekében, hogy ezen adatok más személynek, személyeknek ne
jusson tudomására. Elfogadja, hogy az Ön felhasználónevével és jelszavával történt
bárminemű tevékenység a webáruházban az Ön felelőssége. A Wolf Computer Kft. minden
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából. A Wolf Computer Kft. az Általános Szerződési Feltételek be nem
tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni, ebben az esetben a Wolf Computer
Kft . a Vásárló a törléséből fakadó károkért nem felel.

A személyes adatok kezelőinek köre:

A regisztráció során rendelkezésre bocsájtott személyes adatok felhasználására elsősorban a
Wolf Computer Kft. belső munkatársai jogosultak. A Wolf Computer Kft. az adatokat
bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha arra a megrendelés
feldolgozása, a termék kézbesítése vagy a webáruház üzemeltetése során szükség van. A Wolf
Computer Kft. az ilyen külső adatkezelők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Wolf Computer Kft. az alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban:
Postázás, kézbesítés: Magyar Posta Zrt., MPL futárszolgálat
Tárhely: MediaCenter Hungary Kft.
Hírlevél: Wolf Computer Kft.
Könyvelőiroda: MSZ-CO Kft. 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10. I. 2.
A fentieken túl a Vásárlókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezett meghatározott esetekben, illetve a Vásárló hozzájárulásával kerülhet sor. A
megrendelésekről készült számlák adatai rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli
törvényben meghatározott időszakra.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:
A Wolf Computer Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását
követően valamennyi Vásárlót tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a
megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére
nincs szükség.
Adatbiztonság
Bár az Üzemeltető megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, nem garantálja, hogy a
felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson
belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott
módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek
arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések
oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a
felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy
módon is felhasználhatják. Az így bekövetkezett adatfelhasználásért, adatokkal való visszaélésért a
Wolf Computer Kft. nem felel.

Adatkezelés megtagadása:

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Bármilyen adatvédelmi kérdéssel bátran fordulhat kapcsolattartó munkatársunkhoz:
Farkas Ferenc
Tel: +36-20-951-21-41
email: laptopalkatreszek@gmail.com

Jogorvoslati lehetőségek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság www.naih.hu
posta cím:
cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Egyéb rögzített adatok:
A wolfcomputer.hu weblap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése pl. IP cím,
látogatás időtartama, ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A
naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az
Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem
köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
Cookie-k
A wolfcomputer.hu weboldal egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a
felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat, ún. cookiekat telepít a felhasználó számítógépére. A következő célokból: adatfeljegyzés, a felhasználó
azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának
növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása,
piackutatás. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az
Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookieban beállított határidő végével automatikusan törlődnek. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak,
felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.
Alkalmazott cookie-k:
Webhelyen keresztüli követés, analitika, követés cookie, Bejelentkezési, Vásárló azonosító cookie
vagy más néven átmeneti cookie, ezek a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a
cookie-k arra szolgálnak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni,
elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyes funkciói és egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t illeszthet
be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a
honlapon tett látogatások. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap
minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web
beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-hoz, azokat a felhasználók online mozgásának
a nyomon követésére használják.
A felhasználó lehetőségei a cookie-k vonatkozásában:
-a böngésző menüsorában, a„Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a
böngészőben milyen lehetőségek közül választhat a cookie-kal kapcsolatban pl.
- beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a
számítógépén, vagy a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
Fontos, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos
oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
Harmadik személyek által telepített cookie -k
Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is
telepíthetnek adatfájlokat.
Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún.
DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat
keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a
hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján
jelenítse meg a felhasználók számára A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a
felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő
hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon
a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie csak
személyhez nem köthető adatokat használ fel. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott
hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő
oldalon, a következő honlapon: http://www.google.com/privacy_ads.html

Műszaki segítség
Minden technikai kérdés megoldásában rendelkezésére állunk amely elérhetőségeit a
Kapcsolat, elérhetőség menüpont alatt találja meg.
Visszajelzések, észrevételek
Minden visszajelzést, véleményt, információt szívesen veszünk, amely a webáruház
kialakításával, működésével kapcsolatos. Kérjük tartsa szem előtt, hogy visszajelzését nem
bizalmas információként fogjuk kezelni. Véleményét elmondhatja telefonon, illetve leírhatja
e-mailben. Elérhetőségeinket a Kapcsolat, elérhetőségek menüpont alatt találja meg.

