Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Wiener Stúdió Kereskedelmi és Ügynöki Kft., továbbiakban: „Szolgáltató/Eladó”
papiriroszer.hu internetes weboldalán - a Webáruház - keresztül létrejött szerződéses jogviszonyokra terjed ki.
Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalról: http://papiriroszer.hu/aszf.
A jelen ÁSZF a Szolgáltató/Eladó és Felhasználó/Vásárló - továbbiakban: a Szolgáltató/Eladó és a Felhasználó/Vásárló/Megrendelő
együttesen a „Felek” - közt a Weboldalon keresztül létrejött elektronikus kereskedelmi szerződésekre vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket határozza meg.
A Szolgáltató/Eladó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait Megrendelőnek kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel
nyújtja.

1. Wiener Stúdió Kft. (továbbiakban: Szolgáltató/Eladó) adatai:
A Szolgáltató/Eladó neve:
Wiener Stúdió Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Wiener Stúdió Kft.)
A Szolgáltató/Eladó székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
1078 Budapest, Nefelejcs utca 12. Irka Bolt.
A Szolgáltató/Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe:
wienerstudio@t-online.hu
Cégjegyzékszáma:
01-09-068783
Adószáma:
10389371-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma:
+36 1 342-0733
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
?
A szerződés nyelve:
magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
?

2. Alapvető rendelkezések:
2.1. papiriroszer.hu (továbbiakban: Weboldal)
A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Felek egyéb kereskedelmi ügyleteire.
2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.3. A jelen ÁSZF 2017. április hó 01. nap napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató/Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az
ÁSZF-et. A módosítások azonnali hatállyal hatályba lépnek, amint azokat a Szolgáltató/Eladó a módosításokat a Weboldalon
publikálta. A felhasználók/vásárlók a jogügylet megkötésekor elérhető tartalmú ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal kötnek
szerződést a Szolgáltatóval.
2.4. A Szolgáltató/Eladó fenntart magának minden jogot a papiriroszer.hu weboldal annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalom vagy annak bármely részének
letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció/Vásárlás:
3.1. A regisztrációra a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerül sor. A
regisztrációval a Felhasználó/Vásárló kijelenti, hogy a regisztrációval a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja.
3.2. Felhasználó/Vásárló a Weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett
Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.3. Felhasználó/Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott
valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató/Eladó kizárja
felelősségét, amennyiben Felhasználó/Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.4. A Szolgáltatót/Eladót a Felhasználó/Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. A Szolgáltatót/Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak/Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót/Eladót nem

terheli felelősség az abból adódó károkért, amely a Felhasználót/Vásárlót a Weboldal informatikai igénybevétele miatt érte. A
Felhasználó/Vásárló informatikai biztonságának kialakításáért, adatainak védelméért kizárólag a Felhasználó/Vásárló felel.

4. Megvásárolható termékek köre:
4.1. A megjelenített termékek megrendelhetők a papiriroszer.hu oldalon. A termékekre vonatkozóan megjelenített alapárak forintban
értendők. Az árak az alapáras termékek körében bruttó árban (áfá-t tartalmazzák) vannak feltüntetve, azonban nem tartalmazzák a
házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.2. A Weboldalon a Szolgáltató/Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek
adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon
megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató/Eladó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Vásárlókat az akcióról és
annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató/Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalfelületére, 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 árra, akkor a Szolgáltató/Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja
a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy
átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a
felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses
feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem
beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron
visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A megrendelés menete:
5.1. Felhasználó/Vásárló az elfogadott és visszaigazolt regisztrációját követően bejelentkezik a Weboldalra.
5.2. Felhasználó/Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó/Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó/Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a
„Kosár részletes tartalma” ikonra kattintva.
5.4. Amennyiben a Felhasználó/Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha
nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a
kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Tovább a vásárlás 2. lépésére” ikonra kattint Felhasználó/Vásárló.
5.5. Felhasználó/Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
5.5.1. Fizetési módok:
1. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató/Eladó üzlethelységében vagy a Szolgáltató/Eladó által megjelölt egyéb helyen
történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó/Vásárló a Szolgáltató/Eladó
üzlethelységében vagy a Szolgáltató/Eladó által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben.
Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a
Felhasználó/Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
3. Átutalással: Felhasználó/Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 8 napon
belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató/Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó/Vásárló jogosult a
termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
Új Megrendelő megrendelése esetén a fizetési mód minden esetben készpénz. Az üzleti kapcsolat rendszeressé válását követően a
fizetési mód változtatását a Vállalkozó a Megrendelő kérésére engedélyezheti.
5.5.2. Szállítási költség: A szállítási költség nettó 20 000 Ft alatt 990 Ft, 20 000 Ft megrendelés felett költségmentes.
5.6. Amennyiben a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen
esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az
elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó/Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a
futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés
esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató/Eladó nem fogad el! A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó/Vásárló a ”Rendelés feladása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését,
előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben
jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző
fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.10. Felhasználó/Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a
Felhasználó/Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
48 órán belül Felhasználóhoz/Vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy a Felhasználó/Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz/Eladóhoz, illetve az
Felhasználóhoz/Vásárláshoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató/Eladó kizárja a visszaigazolási
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Vásárló téves e-mail címet adott meg regisztrációja
során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése:
A Felhasználó/vásárló amennyiben szigorú számadású nyomtatványt kíván vásárolni az alábbiak szerint kell eljárni:
A számviteli törvény 168. § (1) így fogalmaz: A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági
eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá
minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő
ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá

kell vonni.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. számú melléklete K) pont – amely előírja a szigorú
számadású nyomtatványok értékesítéséről az adatszolgáltatási kötelezettségüket − 2. alpont a-d) bekezdései 2011. január 1-étől
kiegészült az e) bekezdéssel, mely szerint:
„1. A nyomtatvány forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben adatot kell szolgáltatnia.
2. Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,
b) a nyomtatvány sorszámát (tól-ig),
c) a vevő nevét és címét (székhelyét, telephelyét),
d) a vevő adószámát,
e) a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító számát.
A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az
állami adóhatósághoz.”
Az adóhivatal honlapjáról a Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt letölthető „ESZIG” nevű nyomtatvány újabb
verziójú, 2011-es évtől használatos változata ennek megfelelően 2 oszloppal ki fog bővülni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyomtatvány-forgalmazóknak a 2010. december 31-ét követően eszközölt nyomtatványértékesítéseik kapcsán az eddigi adatokon túl arról is adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, hogy a
nyomtatvány-vásárlás során pontosan mely magánszemély (név, adóazonosító szám) járt el a vevő adózó képviseletében.
Felhívjuk a nyomtatvány-forgalmazók figyelmét, hogy a nyomtatvány-értékesítést megelőzően feltétlenül győződjenek meg a vevőt a
vásárlás során képviselő magánszemély nevéről és adóazonosító számáról, mert a szolgáltatott adatok közlésével kapcsolatban a
felelősség az adatot Vállalkozó nyomtatvány-forgalmazót terheli.
Ahhoz hogy az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni 2011. január 1-től minden számlát és nyugtatömböt, azaz
szigorú számadás alá vont nyomtatványt a vásárló vagy a megbízásából eljáró személy nevét és adóazonosító számát rögzítenünk
kell rendszerünkben. Abban az esetben, ha kiszállítással rendeli meg az érintett nyomtatványokat csak a megadott regisztrált
személy veheti át ezeket a nyomtatványokat.
Web-felületen történő rendelés esetén, a Vevőnek a regisztrálást követően el kell küldenie a fentiek azonosítására alkalmas,
szkennelt adatokat a wienerstudio@t-online.hu email címre. Ezek után a Wiener Stúdió Kft. telephelyén (1078 Budapest, Nefelejcs u.
12.) az eredeti példányt bemutatva van lehetőség kizárólag az első szigorú számadású nyomtatvány vásárlásra. Ezt követő
szállításnál a szállító, bolti értékesítésnél az eladó ellenőrzi az adatok megfelelőségét.

7. A megrendelések feldolgozása, teljesítése:
7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
A Szolgáltató/Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató/Eladó és Megrendelő a
teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató/Eladó a Felhasználó/Vásárló felszólításában meghatározott időpontban
vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon
belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
7.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll
rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Vásárló által fizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
7.4. A Szolgáltató/Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok
miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések
visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor!

8. Garanciális rendelkezések:
Kellékszavatosság
A Megrendelő Weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az
ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás árának arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Jótállás
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján a Weboldalt üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
A Szolgáltató/Eladó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan
károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10. Szerzői jogok:
10.1. Miután a papiriroszer.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az papíriroszer.hu weboldalon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való

felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a a Szolgáltató/Eladó írásos hozzájárulása nélkül.
10.2. A papiriroszer.unas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a
Weboldalra való hivatkozással lehet.
10.3. A Szolgáltató/Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett
másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
10.4. Tilos a papiriroszer.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók
és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a papiriroszer.hu weboldalon
vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
10.5. A papiriroszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató/Eladó írásos
hozzájárulásával lehetséges.

11. Adatvédelem:
A Weboldal adatkezelési tájékoztatója – adatvédelmi szabályzata - elérhető a következő oldalon: ?
Wiener Stúdió Kft.
ELÉRHETŐSÉG
1078 Budapest,
Nefelejcs utca 12.
Telefon/fax: +36 (1) 342-0733
E-mail: wienerstudio@t-online.hu

