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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

  
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Keve Papír Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2220 Vecsés, Bartók Béla u. 21. 
cégjegyzékszám: 13-09-073883/96; adószám: 12203781-2-13; képviselik: Keve Jánosné és Keve 
János ügyvezetők önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Keve Papír Kft. által nyújtott 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).  
   
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 
 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kevepapir.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) 
található elektronikus piactéren (a továbbiakban:  Webáruház) keresztül történik. 
  
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen 
ÁSZF-ben meghatározott módon.  
  
1.3. A   Webáruház  jogosult igénybe venni az Ügyfél, amennyiben a Weboldalon érvényesen és 
sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat.  
  
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének 
kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Kosár tartalmának megrendelése” ikonra 
kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött 
szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 
3 (három) hónapig őrzi.  
  
1.5. Ügyfélszolgálat: Keve Papír Kft. 
Telefon: 06-29-350-940 (hétfőtől péntekig: 8-16 óráig) 
Telefax: 06-29-356-524 
E-mail: rendeles@kevepapir.hu   
 
1.6. Tesztüzem 
Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webáruház jelenleg tesztüzemben működik. Az 
esetleges hibás működés során kialakult pontatlanságokért (pl. termék név, ár, rendelés folyamata) 
Szolgáltató nem vállal felelősséget. A tesztüzem befejezéséről Szolgáltató értesítést küld Ügyfél 
részére. 
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2. Regisztráció 
 
2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével 
kerülhet sor a regisztrációra.  
  
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  A 
Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy 
az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik. 
  
 
3. A megrendelés 
 
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk megnevezéséből lehet megismerni.  
  
3.2. A termék vételára mindig nettó ár + általános forgalmi adó bontásban található. A termékek 
vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A  kedvezménnyel rendelkező Ügyfelek, a rájuk 
vonatkozó kedvezményes árat látják. A rendelési kóddal egysorban a nettó alapár és a 
kedvezményes nettó ár is megtalálható. 
  
3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelés visszaigozolása alapján ingyenesen házhoz 
szállítja 10km-es körzetben, saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az 
adott megrendelés nettó értéke eléri a 20 ezer (húszezer) forint összeget. A nettó 20 ezer forint 
összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy az 2.000,- 
(kettőezer) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj 
változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel 
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 
  
Az Ügyfél a fentiektől eltérő egyéb szállítási módokat is megrendelhet : pl.: 
postai utánvét (költségeit az Ügyfél viseli),  A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy ezen 
egyéb szállítási módok igénybevétele esetén a fenti díjmentesség, illetve kedvezményes fuvardíj 
nem alkalmazható.  
Személyesen veszem át az üzletben (munkanapokon:hétfő-péntek 8-17 óra között) nincs 
költsége, melyet kelle hárítani a vevőre. 
  
3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a 
már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató 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 árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a 
terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek 
ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 
  
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél 
a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely 
mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél 
által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási 
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  
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3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
  
3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az 
Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e 
visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, 
akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további 
feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.  
  
  
4. Szállítási és fizetési feltételek 
 
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben 
küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés 
során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - 
személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (2220 Vecsés, Bartók Béla utca 21.). 
  
4.2. Szolgáltató a munkanapon délután 16 óráig megrendelt árut 48 órán belül házhoz szállítja 
saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) 
történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási 
határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási 
határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.  
  
4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött 
rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.  
  
4.4. Új Ügyfelek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést 
alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével az Ügyfél kérésére lehetőség van átutalásra a 
megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, 
annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. 
  
4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen 
ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően 
hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.  
Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére 
köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért 
a szállítmányozót terheli a felelősség. 
  
4.6. Az Ügyfelek számára a Szolgáltató biztosítja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha 
bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség 
csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak 
ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de 
csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan 
áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott 
csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató 
bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 
90 (kilencven)%-a, az eredeti számla alapján. 
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5. Garancia, szavatosság  
  
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az 
egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú 
kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
  
   
6. Egyéb feltételek 
 
6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki 
korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását. 
  
6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt 
következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének 
kötelezettsége. 
  
6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 
szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A 
Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak 
kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. 
  
6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges 
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
  
6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket 
tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, 
szerződő felek – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi 
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
  
 
 
 
Vecsés, 2007. február 20.  
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