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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

  

Regisztrációt követően, szerződött számítástechnikai kereskedő partnereink a webáruház 
használatával kijelentik, hogy a mindenkori aktuális Általános Szerződés Feltételek tartalmát 
elolvasták és megértették, illetve az abban foglaltakat elfogadták. 

A mindenkori érvényes ÁSZF szabályozza az X-Terminator Kft. cím, 1136 Pannónia utca 19. 
félemelet 1. képviselő, dr. Bathó Ferenc - a továbbiakban, mint Nagykereskedés - illetve a 
regisztrációt követően a webáruházat használó szerződött viszonteladó partner 
cég/vállalkozás - a továbbiakban Felek - között létrejött szerződéses jogviszonyt. 

  

Az ÁSZF tartalma az alábbi pontokból áll: 

  

1. Általános információk 

A Nagykereskedés adatai az "ÁSZF" és az "IMPRESSZUM" menüpont alatt is 
megtalálhatóak. 

  

CÉGNÉV: X-Terminator Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

ÜZLETÁG: Számítástechnikai hardver és szoftver nagykereskedelem 

SZÉKHELY: 1136 Pannónia utca 19. félemelet 1. 

TELEPHELY CÍM: 1136 Budapest, Frangepán utca 12-14. 

E-MAIL: info@xterminator.hu 

TELEFON: +36-20/288-1896 

ADÓSZÁM: 24739841-2-41 

EU ADÓSZÁM: HU24739841 

SZÁMLAVEZETŐ BANK: Budapest Bank 

BANKSZÁMLASZÁM: 10102237-33841400-01005005 

BEJEGYZŐ HATÓSÁG: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 01-09-305250 

ÜGYVEZETŐ: dr. Bathó Ferenc 
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TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ: New Time Kft. 6000 Kecskemét, Dobó István krt.10. +36-20/999-
6066 

  

2. A regisztráció menete 

2.1 Partneri regisztráció igénylése kizárólag Számítástechnikai viszonteladó partnereknek 
számára elérhető. 

2.2 A regisztrációt a webshop Kapcsolat menüpontjában letölthető "PARTNERI 
REGISZTRÁCIÓ" megnevezésű dokumentum kitöltésével és annak visszaküldésével lehet 
kezdeményezni a Nagykereskedés felé. A szükséges dokumentum a webshop főoldalán, a 
bejelentkezési adatok regisztráció menüpontjából is elérhető. 

2.3 A regisztráció folyamán valós - Cégbíróság által bejegyzett - adatokat szükséges 
megadni. A visszaküldött regisztrációs igényt, az abban megadott adatok alapján és a hozzá 
csatolt, az adatok valódiságát igazoló céges dokumentumok ellenőrzését követően, 
kollégáink fogják elbírálni. 

2.4 A regisztrációt igénylő fél kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi valamely főtevékenységgel 
és/vagy tevékenységi körökkel: 

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme 

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 

vagy 

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 

2.5 Amennyiben a partneri regisztráció elfogadásra került, Viszonteladói Keretszerződést 
kötünk az igénylővel. A szerződést magyar nyelven 2 példányban állítjuk ki. A szerződés 
átvételére kizárólag telephelyünkön van lehetőség a regisztrációt kezdeményező cég 
képviselőjének, az abban foglalt feltételek elfogadása és szerződés aláírása után. 

2.6 Az esetlegesen hibásan megadott adatokat szerződés véglegesítése előtt tudjuk 
korrigálni. A megadott adatok valódiságáért az igénylő tartozik felelősséggel. 

  

3. A webáruház használata 

3.1 A webáruházat kizárólag a partneri regisztráció elfogadása után, bejelentkezést követően 
lehet használatba venni. 
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3.2 A webáruházba a bejelentkezési menüpont alatt, a regisztrációkor megadott e-mail 
címmel és az e-mail címre elküldött jelszó megadása után lehet belépni. 

3.3 A regisztráláskor megadott e-mail címre első alkalommal automatikusan generált jelszót 
küldünk. Később saját kérésre, az "ELFELEJTETTE JELSZAVÁT?" menüpontra kattintva tud 
újabb jelszót igényelni a belépéshez. Az újonnan generált jelszót, szintén a regisztrált e-mail 
címre küldjük. 

3.4 A webáruházba történő belépéssel a szerződött Felek, automatikusan elfogadják a 
legfrissebb ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát. Mindkét nyilatkozat aktuálisan 
érvényes változata az "ÁSZF" és az "ADATVÉDELEM" menüpontok alatt megtekinthető, 
illetve letölthető. 

3.5 A webáruház kínálata menüpontokba rendezve található. Szűrési feltételeket a 
kategóriák és alkategóriák kiválasztásával tud megadni. A keresett termék szabadszavas 
keresővel is leszűrhető és kiválasztható. 

3.6 A Nagykereskedés a webáruház termékkínálatát, az ehhez kapcsolódó szűrési 
feltételeinek és termékcsoport kategóriák és alkategóriák módosításának jogát folyamatosan 
fenntartja. Továbbá a webáruház termékkínálatának bővítését, fejlesztését ütemezve végzi. 

  

4. A megrendelés folyamata 

4.1 A kosárba helyezést - a termék kiválasztása után, a darabszámot megadva - a „KOSÁR” 
ikonra kattintva tudja megtenni. 

4.2 A termék darabszámának vagy más kiszerelési egységének (pl.: fm) módosítását a 
darabszám melletti nyilakkal tudja módosítani. 

4.3 A kiválasztott termékeket, a termék kosárba helyezését követően, a „KOSÁR” 
menüpontban tudja megtekinteni, illetve tovább szerkeszteni, mennyiségét módosítani vagy 
törölni. 

4.4 A „KOSÁR” menüpont alatt az „ÁRAK” mezőben tud tájékozódni a nettó, és bruttó 
árakról, illetve az előzetesen kalkulált súly adatokról. 

4.5 A „TOVÁBB A MEGRENDELÉSHEZ” gombra kattintva, a következő oldalon tudja 
rendelésének számlázási és szállítási adatait megadni/kiválasztani, illetve ahhoz 
megjegyzést csatolni. 

4.6 Az „ÖSSZESÍTÉS” menüpont alatt láthatja a kalkulált szállítási költséget és a nettó, 
illetve bruttó vételárat. Ugyanitt tudja kiválasztani a számla formátumát, a fizetési és az 
átvételi módot. Rendelése leadását a "RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE" gombra kattintva 
tudja megtenni. 

4.7 Megrendelése beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk. A 
feldolgozást követően külön tájékoztatjuk rendelése elfogadásáról, illetve arról, hogy 
várhatóan melyik napon kerül kiszállításra vagy lesz személyesen átvehető - nyitvatartási 
időn belül - telephelyünkön. 



X-Terminator Kft. - Általános Szerződési Feltételek 2020. november 30. 

 

4 
 

4.8 Egyedi megrendelésre adott ajánlatoknál, kifejezetten annak vállalt teljesíthetőségi 
idejére, kalkulált vételárára vagy előzetesen megadott átvehetőségi idejére, az ajánlati 
kötöttség feltételei vonatkoznak. Ennek konkrét tartalmáról, előzetes egyeztetést követően 
küldünk részletes tájékoztatást és visszaigazolást. Ezen ajánlatokkal kapcsolatban 
elérhetőségeinken keresztül tud írásban vagy telefonon érdeklődni. 

  

5. Szállítási/átvételi és fizetési feltételek 

5.1 A leadott megrendelések kiszállítását súlyhatártól, távolságtól és mérettől függően 
szerződött futárcégek végzik. Erről bővebben a „SZÁLLÍTÁS” menüpont alatt tud 
tájékozódni. 

5.2 A feltüntetett szállítási költség, amennyiben az indokolt, az előzetes automatikus 
kalkuláción túlmenően módosulhat. Erről előzetesen a rendelés visszaigazolásakor adunk 
részletes tájékoztatást. 

5.3 Minden olyan esetben amikor a rendelt termék, túlméretes vagy adott súlyhatáron túl van 
és/vagy csak raklapos csomagolással lehetséges a kiszállítása, újabb kalkulációt készítünk. 
Abban az esetben, amikor megrendelőink raklapon történő kiszállítási igényt jeleznek felénk, 
annak megadott árazását vesszük alapul. 

5.4 Budapest határain belül, a megrendelés kiszállítását - igény és lehetőség szerint - saját 
teherautóval végezzük. Saját kiszállítás esetén, annak várható idejéről szintén előzetes 
egyeztetés történik. A Nagykereskedés saját gépjárművel történő kiszállításkor, a 
megrendelő köteles - kizárólag a rakodás, és az áruátadás idejére - parkolóhelyet biztosítani. 

5.5 A megrendelés személyes átvételére telephelyünkön (1136 Budapest, Frangepán utca 
12-14. szám alatt) van lehetőség, nyitvatartási időn belül (Hétfő-Csütörtök: 8:30-17:00-ig; 
Péntek: 8:30-15:30-ig). 

5.6 Személyes átvételt regisztrált Felek képviseletében, az arra meghatalmazott - aláírási 
jogosultsággal és cégbélyegzővel rendelkező - személy tud végezni. Jogosult az a személy, 
akinek személyi adatait (átvétel előtti ellenőrzés céljából) a cég képviselője előzetesen 
leadta. 

5.7 Az átvételre jogosult/meghatalmazott személy(ek) kijelölése, a regisztrált 
viszonteladó/cég képviselőjének a feladata. Amennyiben az átvételi jogosultságban változás 
történik, azt haladéktalanul jelezni kell a Nagykereskedő számára. Ennek hiányában, a 
keletkezett károkért a Nagykereskedő nem vállal semmilyen felelősséget. 

5.8 A webáruházban leadott megrendelésekről minden esetben számlát (választható 
elektronikus vagy papíralapú formában) állítunk ki. A kiállított számláról külön kérésre, a 
regisztráláskor magadott e-mail címre számlamásolatot tudunk küldeni. 

5.9 Regisztrált partnereink ezek ellenértékét/vételárát a Nagykereskedés bankszámlájára 
tudják átutalni a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig. A Nagykereskedés 
bankszámlaszáma jelen ÁSZF „1. Általános információk” pontjában, illetve az 
"IMPRESSZUM" és a "KAPCSOLAT" menüpontok alatt található. 
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6. Jótállási/garanciális tudnivalók, szállítási sérülések kezelése 

6.1 A webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A jótállási/garanciális 
feltételek általános irányelveit Viszonteladói Keretszerződés tartalmazza a rendezés módja 
és időtartama tekintetében, illetve a mindenkori aktuális PTK és a jótállási ügyintézéshez 
kapcsolódó jogszabályok szabályozzák. 

6.2 Fizikailag sérült termékekkel garanciális ügyintézést nem tudunk kezdeményezni. 

6.3 Partnereink garanciális igényüket a „KAPCSOLAT” menüpontban is feltüntetett: 
garancia@xterminator.hu e-mail címünkön tudják jelezni. 

6.4 Szállítási sérülés esetén, a futárszolgálat munkatársának a helyszínen jegyzőkönyvet kell 
felvennie a csomagoláson látható, illetve a terméket ért sérülésről. Egyidejűleg a sérült 
termékről, illetve annak csomagolásáról is fotót kell készíteni. 

6.5 A kárigény benyújtásához szükséges a futárszolgálat munkatársa által kiállított 
jegyzőkönyv másolata, a sérülést igazoló fotók, illetve a tapasztalt sérülés leírása. A kárigény 
benyújtására az átvételt követő 1 munkanapig van lehetőség. A kárigényeket az 
info@xterminator.hu e-mail címünkre lehet elküldeni. 

  

7. Termék visszavétel 

7.1 Vásárolt termék visszavételére bontott, de hibátlan állapotban jelenleg nincs lehetőség. 

7.2 Bontatlan és sérülésmentes gyári csomagolású termék esetében 3 munkanapon belül, 
kizárólag előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően van lehetőség. 

  

8. Felelősség kérdésköre 

8.1 A webáruházban feltüntetett termékfotók, műszaki információk, termék jellemzők, vagy 
egyéb ismertetők és leírások - a továbbiakban egységesen termékadatok - a kínálat mellé 
jóhiszeműen lettek feltüntetve. A feltüntetett termékadatok rendelés folyamata során az 
előzetes információ szerzését szolgálják. A termékadatok esetleges pontatlanságáért a 
Nagykereskedés semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.2 A webáruházat használó Felek, a weboldalon vagy a termékadatokban talált a hibás 
adatot, információt, jogsértő vagy kifogásolható tartalmat kötelesek azonnal jelezni a 
Nagykereskedő felé. Amennyiben a jelzett kifogásolt tartalom ténye magalapozott, a 
Nagykereskedő jogosult azt azonnal módosítani vagy törölni. A kifogásolt tartalmat a 
„KAPCSOLAT” menüpont alatt található e-mail elérhetőségen lehet jelezni. 

8.3 A webáruházat a szerződött Felek képviseletében, az arra jogosult személy saját 
felelősségére használhatja. A weboldal használata közben felmerült, például illetéktelen vagy 
jogosulatlan hozzáférésből és a használattal okozott vagy abból eredendően keletkezett, 
vagyoni vagy nem vagyoni károkért a Nagykereskedés semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.4 A webáruház felületén bizonyos oldalakon és helyeken, pl.: a főoldali bannerek helyén, a 
"GARANCIA" oldalon vagy a termékoldalakon külső (gyártói vagy forgalmazói) oldalakra 
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vezető linkeket helyezhet el, és jeleníthet meg. A webáruházon keresztül elérhető, harmadik 
fél internetes oldalán található információkkal kapcsolatban, az ott megjelenő tartalomért 
vagy adatkezelésért a Nagykereskedés, semmilyen felelősséget nem vállal. 

  

9. A használathoz kapcsolódó tudnivalók 

9.1 A webáruházban az termékek és szolgáltatások árai, nettó árakban lettek feltüntetve. A 
megrendelés bruttó vételárát a "KOSÁR" menüpontban lehet leellenőrizni. 

9.2 A webáruházat működtető Nagykereskedés fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
webáruház használatával kapcsolatos üzemeltetési vagy statisztikai adatokat, előzményeket 
vagy aktuális napi használati állapotokat folyamatosan monitorozza, annak előzményeit 
lementse vagy archiválja és a későbbiekben azt saját tevékenységi köre keretén belül, a 
szolgáltatás minőségének javítása vagy fejlesztése érdekében a későbbiekben felhasználja. 

9.3 A webáruházban annak működtetése közben szerzett adatok, üzleti titoknak minősülnek. 
Ezeket az adatokat a Nagykereskedés harmadik félnek nem adja át. A szerzett adatok 
kezelését, felhasználását, és tárolását ezen túlmenően az „ADATVÉDELMI NYILATKOZAT” 
és az abban leírtak szabályozzák. 

9.4 A Nagykereskedés a webáruházat folyamatosan és a használatot akadályozó hibák 
nélküli kívánja üzemeltetni. Ugyanakkor az esetlegesen előforduló műszaki problémák, 
üzemzavarok, leállások, elérhetetlenné válások - a továbbiakban technikai hibák - 
előfordulásáért, illetve az azzal összefüggő kiesett vagy elmaradt/remélt bevételekért anyagi 
felelősséget nem vállal. 

9.5 A Nagykereskedés kijelenti, hogy a tapasztalt technikai hibák előfordulásakor törekszik 
annak mielőbbi elhárítására. Illetve az előre tervezhető leállásokról, kiemelten azok várható 
időtartamáról (pl.: közműszolgáltatók ellátási üzemzavarai vagy karbantartások esetén), 
előzetesen tájékoztatja a szerződött Feleket. 

9.6 A weboldalon található információk, céges nyilatkozatok, termékadatok, a hozzájuk 
kapcsolódó termékfotók, hírek, cikkek, reklámok és egyéb tartalmak, illetve a webáruház 
megjelenésének, szerkezetének, kialakításának vagy azok tartalmi elemeinek felhasználása, 
másolása nem engedélyezett. 

9.7 A Nagykereskedéssel szerződött Felek képviselői, a webáruház használata során 
felmerült kérdéseiket vagy észrevételeiket, az info@xterminator.hu e-mail címre elküldve 
tudják megejteni. 

  

10. Hulladékgazdálkodás 

A Nagykereskedés a hatályos Kormányrendeleteknek megfelelően végzi az elemek és 
akkumulátorok, illetve az elektronikus hulladékok kezelését. 

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak 
visszavételéről 

illetve 
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197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

  

11. Egyéb rendelkezések 

Szerződött partnereink, azok képviselői és a használatra jogosult felhasználók tudomásul 
veszik a rendszer használatával, hogy a webáruházat üzemeltető Nagykereskedés jelen 
Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani. 

--- 

Utolsó módosítás dátuma: 2020. november 29. © X-Terminator Kft. 

 


