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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 https://www.tip-top92.hu weboldalon (a 
továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren(továbbiakban: Webáruház) 
keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre 
Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  
 
A Tip-Top’92 Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ 
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 
 
1.2. A Tip-Top’92 Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel 
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.  
 
1.3. A Tip-Top’92 Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek 
viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen 
regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 
Magánszemély nem vásárolhat a cégtől. 
 
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 
azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon 
kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner 
a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A 
szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. 
 
2. Regisztráció  
 
 
2.1. A Webáruház főoldalon található Regisztráció szóra kattintva, az ott található adatlap 
kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.  



 
2.2. A vevő a regisztrációs kérelem elküldésével, illetve az első rendelés leadásával elfogadja 
és magára nézve kötelező érvényűnek tarja az ÁSZF feltételeit. 
 
Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása szükséges feltétele a megrendelés teljesítésének és 
az áruk kiszállításának, a megrendelt mennyiségben és a kért helyszínre. 
 
2.3. A Vevő regisztrációjához a következő adatok szükségesek: Cégnév, Kapcsolattartó, Cím, 
Telefon, E-mail, Cégjegyzékszám, Adószám, Bankszámlaszám, TEÁOR szám. 
 
2.4. A Vevő a fenti adatok bármely változása esetén köteles azokról a  
Tip-Top’92 Kft-t haladéktalanul értesíteni. 
 
2.5. A Szolgáltatót a Partner 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 a 
Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak 
felróható okból hozzáférhetővé válik.  
 
3. Megrendelés  
 
3.1.Rendelés menete 
 
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, illetve adja meg a darabszámot. 
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék 
darabszámát. Az „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását 
követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne, meg válassza a „kosár 
frissítése” gombot. 
3. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta 
magát akkor be tud lépni. 
4. Szállítási / fizetési mód kiválasztása. 
5. Megrendelés. 
6. Az adatok megadását követően a " Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni 
megrendelését. 
7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
 
 
3.2. A megrendelés a vevő egyoldalú jogi cselekedete, amely során a Tip-Top’92 Kft. 
katalógusában /webáruházában feltüntetett áruk kiszállítását kéri, az aktuális listaár szerinti 
árért, vagy a korábbi megállapodás eredményeként létrejött árért, a megrendelésben megadott 
szállítási címre, címekre, pontosan meghatározott mennyiségben. 
A Tip-Top’92 Kft webáruházban leadott megrendelésről a Vevő automatikus megrendelés - 
visszaigazolást kap a képernyőn és e-mailben, esetlegesen telefonon, amely azt jelenti, hogy a 
Tip-Top’92 Kft a megrendelést átvette, megkapta. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a 
Vevő és a Tip-Top’92 Kft között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését a 
Tip-Top’92 Kft a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a 
megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető, vagy a 
Megrendelő nem tudja igazolni hitelt érdemlő módon, hogy a Megrendelő nem lakossági 
természetes, hanem jogi személy. 
A Vevő a megrendelés kézbesítésével elismeri és elfogadja a Tip-Top’92 Kft katalógusában / 



webáruházban kínált áru aktuális érvényes árait, és egyúttal beleegyezik a jelen ÁSZF-be, 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
A Tip-Top’92 Kft - nek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül, hogy 
a Vevő ez ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne. 
A Tip-Top’92 Kft -nek továbbá jogában áll elutasítani a megrendelést, amennyiben a 
Vevőnek nincs kiegyenlítve minden, a Tip-Top’92 Kft -vel szemben fennálló, a megrendelés 
napján esedékes kötelezettsége, valamint ha a Vevő a megrendelés teljesítésével túllépné a 
Tip-Top’92 Kft által meghatározott hitelkeretét. 
 
 
3.3. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó 
utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati 
utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése 
merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott 
termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha 
véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – 
mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a 
Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, 
használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van 
szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az 
előző pontban találja.  
 
 
3.4. Elállási jogra vonatkozó szabályok (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §) 
 
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. 
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát 
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha 
eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől 
számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától 
számított három hónap elteltéig, 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az 
időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 
nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három 
hónap elteltéig gyakorolhatja. 
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 
- a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól 
számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, 
illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap 
van hátra. 
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a 
fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. 
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A 
vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának 
megtérítését. 
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti 



elállási jogot 
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a 
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; 
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a 
pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; 
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a 
fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél 
fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; 
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés 
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; 
 
 
3.5 A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a 
Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner 
valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A 
Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra 
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 
felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés írásbeli visszaigazolását 
követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles 
fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke.  
 
3.6 Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles 
a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e 
visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik 
meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden 
további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.  
 
3.7 A rendelés visszaigazoló e-mailben tájékoztatást kapnak arról, hogy a megrendelt termék 
raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ennek megfelelő a 
szállítási határidő is. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 
napot, abban az esetben a Partner elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is 
elállhat a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 
napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, 
természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, 
beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási 
kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden 
lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk. 
 
A rendelt termékek helyszíni átvételét munkanapokon 16 óráig biztosítjuk. 
 
3.8 A 2003. évi XCII. törvényhez 2011. január 01-jén hatályba lépő 3 számú melléklet alapján 
a szigorú számadású nyomtatványok vásárlásához a vevőnek adatszolgáltatási kötelezettsége 
van.  
Adatszolgáltatás: 
K) A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) adatszolgáltatása 
1. A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási azonosításra 
alkalmas számla-, nyugtatömbökről - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - 
vevőnkénti részletezésben adatot szolgáltat. 
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. 
 
 
4. Termékár és a teljesített megrendelések kifizetése 
 
4.1. A termékek ára a Tip-Top’92 Kft aktuális árlistájában, a mindenkori webshopban, a 
listaárakban van feltüntetve. A Tip-Top’92 Kft fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát 
szabadon módosíthassa.  
A rendelés elkészítésének idejétől függetlenül, mindig a megrendelés kézhezvételének idején 
érvényes ár a meghatározó. Az árváltozásról a Tip-Top’92 Kft új, aktuális árlista kiadásával 
tájékoztat vagy a webshopban a rendszer, erre mindig figyelmeztet a rendelés elküldése előtt. 
Az aktuális árakról a Tip-Top’92 Kft ügyfélszolgálatánál, vagy a katalógusban feltüntetett 
kirendeltségeken lehet érdeklődni. Az új, aktuális árlista érvényesítésének napjával az új 
árlistában feltüntetett árak érvényesek. 
A termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a Vevő a vételár teljes 
összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a kiszállítási díjat, (ha van) hiánytalanul meg nem 
fizette. 
A számla kifizetésének határideje a Tip-Top’92 Kft által meghatározott nap, mely az áru 
átvételéből adódó kötelezettségek megtérítésének legvégső napja. Egyúttal az a nap, amikor a 
kiszámlázott összeget az ÁFA-val együtt jóvá kell írni a Tip-Top’92 Kft bankszámlájára. A 
fizetés módja az első rendelés leadásakor megállapodás tárgyát képezi, amihez aztán 
visszavonásig kötik magukat a felek 
 
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános 
forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A 
kedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen 
interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek mellett az "ár" 
oszlopban az aktuális szortiment- és márkakedvezménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg. A 
kedvezményrendszer kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató 
jogosult egyoldalúan módosítani kedvezményrendszerét, amelyről Partnereit minden esetben 
előzetesen írásban értesíti.  
 
4.2. 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 a Partner elállhat vásárlási szándékától.  
 
 
 
4.3. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak 
készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy 



felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés 
ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és 
vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat 
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet Szolgáltató minden negyedév 
zárását követően „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Partner részére. Szolgáltató 
lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson. A 
Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős 
bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.  
 
4.4. Amennyiben a Vevő a számla fizetési határidején túl több, mint 30 napot késik annak 
kiegyenlítésével, Tip-Top’92 Kft-nek jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni. Az 
adásvételi szerződéstől való visszalépést írásban kell megvalósítani és a Partner általi 
kézhezvétel pillanatától számítva hatályos. A szerződéstől való visszalépés a vevő címére fax 
vagy elektronikus posta segítségével történő elküldés pillanatában tekinthető kézbesítettnek. 
A Partner ebben az esetben köteles azonnal visszaadni a Tip-Top’92 Kft-nek a megszerzett és 
ki nem fizetett árut, eredeti állapotában, bontatlan csomagolásban és mennyiségben, saját 
költségére és veszélyére. Az áru visszaadásának időpontjáról és formájáról külön szükséges 
egyeztetni. Amennyiben az áru visszaadása eredeti mennyiségben és állapotában nem 
lehetséges, a Tip-Top’92 Kft. Fenntartja magának a jogot, hogy a tartozás összegét minden 
hozzáférhető jogi eszköz segítségével követelhesse. 
 
5. Szállítási feltételek 
 
5.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek  
e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a 
megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzése 
alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (Debrecen, Határ út 1/c; Budapest 
Szentendrei út 93). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az 
esetben a kárveszélyviselés a Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen 
az áru átadásával száll át a Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére 
történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az 
árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő 
felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha 
Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a 
Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén. 
 
 
 
A Szolgáltató a hétfőtől-péntek 12 óráig megrendelt és raktáron lévő árut 24-48 órán belül 
házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott 
megrendelés nettó értéke eléri a 30.000 (harmincezer) forint összeget. Debrecen területén a 
Tip-Top’92 Kft saját szállítóeszközzel ingyenesen kiszállítja a megrendelt terméket. A 
meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. Ugyanakkor 
lehetőség van arra, hogy a rendelést követő másnap 12:00-ig kiszállítsuk az árut, fuvardíj+ 
60% felárért. A nettó 30.000 (harmincezer) forint összeget el nem érő megrendelések esetén a 
fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy 1450Ft kiszállítási díj + 450 Ft pénzkezelési díj-ha 
szükség van rá(utánvétes küldemények esetében). A fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. 
A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) is vonatkoznak.  
 
 



Amennyiben a megrendelés nettó 30.000 (harmincezer) forint értékhatár fölött van, de a 
szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel 
nincs raktáron, a rendelés kiszállítása Partnereink számára ingyenes lesz. A fennmaradó 
tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha 
Partnerünk következő megrendelésével együtt szállítjuk, és a két megrendelés nettó 
összértéke eléri a 30.000 (harmincezer) határt.  
 
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. 
 
5.2. A megrendelések feldolgozása 
 
A megrendelések feldolgozása hétfőtől-péntekig történik, 08-12 óráig. 
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség 
a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az 
azt követő napon kerül feldolgozásra. 
 
Szolgáltató a munkanapon délután 12 óráig megrendelt és raktáron lévő árut 24-48 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. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a 
Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa 
megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a 
megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Partner pedig köteles a megrendelt 
áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az 
esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem 
lehet értékesíteni a Partner köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő 
megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére. 
 
5.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött 
rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.  
 
5.4. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot 
tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt 
követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak 
nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az 
minősül, ami a Szolgáltató (Tip-Top’92) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. 
Amennyiben a Partner 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. 
 
5.5. A Partnerek számára a Szolgáltató biztosítja egyedi döntése alapján 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, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos stb. A 
visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon 
belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás 
elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a 
Szolgáltatóval szemben. 
 
6. Garancia, szavatosság  
 
6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 
1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos 
rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás 
hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt 
speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű 
használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel 
kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a 
nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli.  
 
6.2. Áru visszaadása 
 
A Vevőnek joga van az áru átvételét követő 8 napon belül visszaadni megrendelt árut a Tip-
Top’92 Kft-nek, azzal a feltétellel, hogy az árut eredeti állapotban, sérülésmentesen, eredeti 
csomagolásban adja vissza. Kiemelten fontos, hogy a nyomtatók tartozékait (toner, 
festékpatron, festékszalag és egyéb számítástechnikai kellék) kizárólag eredeti 
kicsomagolatlan állapotban lehetséges visszaadni. A fenti feltételek teljesítésével a Tip-
Top’92 Kft az árut visszaveszi és a Vevő részére jóvá írást állít ki. 
 
7. Egyebek 
 
7.1. A Tip-Top’92 Webáruház Linux Ubuntu 9.10 alapokon működő információs rendszer, 
biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye 
meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss 
adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.  
 
A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki 
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását 
 
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt 
következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének 
kötelezettsége.  
 
7.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, 
kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében 
tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy 
Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb 
reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, 
kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató 
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor 
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 



törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.  
 
7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési 
kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel 
egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 
 
7.5. 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 Debreceni Városi Bíróság, illetve 
a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
 
7.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól 
vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató 
számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog 
fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem 
jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, 
illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató 
tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Partner tudomásul 
veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy 
azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a 
számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru 
igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre 
(árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak 
átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. 
Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása 
esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
 
7.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő 
fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.  
 
7.8. Ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes 
tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló  
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet , illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 
17/ 1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseit szabályozó 2001./CVIII.tv. rendelkezései, valamint az 1997. évi. CLV. Törvény a 
fogyasztóvédelemről, illetőleg az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólók az irányadóak. 


