Általános szerződési feltételek
IKO.hu B2B nagykereskedelmi áruház ÁSZF
Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.iko.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető
szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának 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 ÁSZF-ben foglaltakat.
A Szolgáltató adatai
Név: IKO Informatika ZRT
Székhely: 1141 Budapest Lipótvár utca 9/a
Levelezési cím: 1141 Budapest Lipótvár utca 9/a
Üzlethelyiség címe: 1141 Budapest Lipótvár utca 9/a
Képviselő neve: Szabó András
Cégjegyzékszám: 01-10-046170
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Központi Bíróság
Adószám: 14464281-2-42.
Közösségi adószám: HU14464281.
Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRT
Számlaszám: 10700079-48046701-51100005
IBAN számlaszám: Adja meg!
E-mail cím: rendel@iko.hu
Telefonszám: +36 1 4673390
Fax: +36 1 467 3394
Tárhely szolgálatató: 1b Telecom Hungary Zrt
Tárhely szolgálatató e-mail: 1b@1b.hu
A honlapon folytatott tevékenység
Cégünk az IKO Informatika Zrt Magyarországon belül értékesítési céllal, a következő témakörben kínál önnek termékeket:
Számítástechnika.
Felhasználási feltételek
1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
1.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!
2.1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 2 munkanapon belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a
választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos
megjegyzéseit.
2.2. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelést követően létrejövő szerződésről és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai
Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződéses viszony csak akkor jön létre, amikor a iko.hu munkatársa emailben, vagy telefonon történő
visszajelzésével a megrendelést megerősítette. Az automatikus visszaigazolás nem minősül a megrendelés
jóváhagyásának, csak a megrendelés rögzítésének.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal 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.
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 2
munkanapon belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló
külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 2 munkanapon belüli
megérkezésével. Ezek a termék elérhetőségét tekintve lehetnek a következők: (ÁTVÉTELRE VÁR, MEGRENDELÉS MEGHIÚSULT,
KISZÁLLÍTÁS, KÉSZLETEZÉS ALATT, HOSSZABB IDEJÜ BESZERZÉS, VISSZAIGAZOLVA)
2.3. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.
2.4. Számla
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amit a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a termék kézhezvételekor, pl személyes
átvételkor vagy a futártól való átvételkor.
Csak előre utalás esetén küld a Felhasználó részére a Szolgáltató emailben PDF formátumban egy számla másolatot, vagy díjbekérőt.
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor rendelésének megjegyzés rovatába kell feltüntetnie!
2.5. Fizetés
Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honnlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:
2.5.1. Előre utalás
A fizetési mód részletes leírása:
Amennyiben a megrendelt termék raktáron van 24 órán belül a szolgáltató email formájában visszaigazolja (VISSZAIGAZOLVA)
státusz levéllel és küld a Felhasználó részére PDF formátumban egy számla vagy díjbekérő másolatot e-mailben.
2.5.2. Utánvét
Készpézben történő fizetés a futárszolgálatnak a termék átvételekor.
2.5.3. Készpénzzel a helyszínen
3.Átvételi lehetőség, Szállítás
Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:
3.1. Futárral: Royal Sprint és a Trans-O-Flex futárszolgálat
A szállítási mód részletes leírása
A 40 KG alatti tétel esetén általában a TransOflex futárszolgálat veszi fel a csomagot, hétköznaponként 15:00h-ig.
Kézbesítés:
(Feladástól számított 1 munkanap.)
A 40 KG feletti termékek esetén és nagyobb terjedelmű csomagoknál, a Royal Sprint Futárszolgálat veszi fel csomagjainkat, naponta
16:00h-ig.
Kézbesítés:(Feladástól számított 1-2 munkanap)
Munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között van lehetőség a kiszállításra.
A szolgáltató csak egy címet tud megadni a futárszolgálatnak, így a megrendeléskor olyan címet adjon meg a felhasználó, ahol
munkaidőben várhatóan tartózkodik a szállítás napján.
A csomag időszerű helyzetéről emailben küld tájékoztatást a szolgáltató, addig a pontig, amikor a futárszolgálat felveszi a csomagot.
(KISZÁLLÍTÁS) státuszlevél. Amely tartalmazza a futárszolgálat telefonszámát és a rendeléshez tartozó csomag fuvar levélszámát!
Ezt követően, másnap reggeltől, az ügyfél a futárszolgálattól tud további tájékoztatást kapni csomagjával kapcsolatban.
A futárszolgálat 2 szer kíséreli meg a kiszállítást abban az esetben ha senkit nem talál a címen, és a megadott telefonszámon sem
tudja elérni a felhasználót.
2. Kiszállítás után a futárszolgálat visszaszállítja a szolgáltatónak a csomagot.
Ezt követően csak dupla szállítási költség megfizetésével adható fel a megrendelt termék.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag
mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal!
Szállítási költségek súly alapján automatikusan rendelődnek hozzá a megrendelt termékhez.
1190 FT-tól 6000Ft-ig. Kivétel az egyedi megállapodás szerinti céges kiszállítás.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó
jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó
póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
3.2 Cégen belüli beszállítás
Azaz az egyedi megállapodás szerint a szolgáltató kiszállítja a megrendelést a felhasználó telephelyére. Kizárólag írásos megállapodás
esetén.
3.3 Személyes átvétel
Személyes átvétel a szolgáltató honlapján feltüntetett átvételi ponton lehetséges.
Itt Csak bankkártyával ill készpénzben tudja a felhasználó rendelését téríteni.
Személyes átvétel esetén, a szolgáltató emailben értsíti a felhasználót (ÁTVÉTELRE VÁR) státusz levéllel, az átvehetőségről.
A felhasználónk 3 munkanap áll rendelkezésére, a temrék átvételére.
A szolgáltató 3 munkanap után törölheti a megrendelést amennyiben nem vette át a felhasználó és semmilyen formában nem jelezte
átvételi szándékának lehetőségét!
Rendelési rendszer és kritériumai
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató minden hétfő éjszaka frissíti be aktuális kínálatát, és aktuális viszonteladói árait. A
rendelési rend szerint keddi naptól csütörtökig tart az RENDELHETŐ (előrendelésre kínált) termékek megrendelése. Ezen szabály
alól kivétel a RAKTÁRON szereplő tételek. Ez utóbbiakat bármikor lehet rendelni.
4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: IKO Informatika ZRT
Levelezési cím: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/a

Telefonszám: +36 1 4673390
E-mail cím: csaba@iko.hu

