ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzíti a
Név:

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

Székhely:

7700 Mohács Szentháromság u.12/a.

Levelezési cím:

2045 Törökbálint, Jászai Mari u 13

Email címe:

kozkincs@t-online.hu

Képviselő neve/titulusa:

Boda István / egyesületi elnök

Képviselő címe:

7700 Mohács, Szentháromság u. 12/a

(a továbbiakban, mint Üzemeltető vagy Szolgáltató) által üzemeltetett
http://mozgokonyvek.t.ikontent.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető Online
Könyvesszekér elnevezésű webshop igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (a
továbbiakban: ÁSZF)
Az ÁSZF hatálya, elfogadása, módosítása
Az ÁSZF a közzétételének napjától hatályos.
Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás előfeltétele, hogy a vásárló:
a) elolvassa, elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismerje el az ÁSZF
feltételeit;
b) tudomásul vegye, hogy a Honlapon keresztül kínált vásárlás csak az OTP MOBIL Kft.
simplepay szolgáltatásának útján ellentételezhető. Ennek okán Az Üzemeltető által
nyújtott szolgáltatás további előfeltétele, hogy a vevő elolvassa, elfogadja és magára
nézve kötelező érvényűnek ismerje el az OTP MOBIL Kft. simplepay Általános
Szerződési Feltételeit.

c) hozzájáruljon az általa önkéntesen megadott személyes adatainak a szolgáltatással
összefüggő tevékenységek (regisztráció, fizetés, számlázás, könyvek kiszállítása
esetleges visszaszállítása, a könyvek rendelkezésre tartása, a megadott emil-en egyéb
elérhetőségen történő kapcsolattartás, Üzemeltető és a vevő között a szolgáltatással
kapcsolatos jogvita) során történő kezeléséhez.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A hatályos ÁSZF a
Honlapon nyilvánosan elérhető.
Az ÁSZF módosításakor folyamatban lévő vásárlásokban érintett vevők a módosításról az
általuk megadott email címen értesítést kapnak a módosítás tényéről.
Fogalmak, adatkezelés, adatkezelés ideje
Az Üzemeltető által a Honlapon keresztül kínált vásárlás csak az OTP MOBIL Kft. simplepay
szolgáltatásának útján ellentételezhető, amelynek okán vásárlás folyamata során érvényesülő
Általános Szerződési Feltételeket és adatvédelmi kérdésekre a https://simplepay.hu/vasarloaff/ oldalon elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
Az Üzemeltető magára nézve elfogadja az OTP MOBIL Kft. simplepay Általános Szerződési
Feltételét és alkalmazza az abban megjelölt fogalmakat.
Az Üzemeltető csak a vásárló által önkéntesen megadott adatokat kezeli. Az adatkezelés az
Üzemeltető

által

nyújtott

szolgáltatás

előfeltételének

c)

pontjában

meghatározott

szolgáltatással összefüggő tevékenységek megvalósításához szükséges ideig tart.
A vevő bármikor kérheti az általa önkéntesen megadott adatainak a Szolgáltató általi törlését.
Azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy azok csak akkor kerülnek törlésre, ha azok az
adatkezelés az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás előfeltételének c) pontjában
meghatározott szolgáltatással összefüggő tevékenységek megvalósításához már nem
szükségesek.
Vásárlás a Honlapról
Online Könyvesszekér
A Mozgó Könyvek közhasznú olvasási programunknak virtuális változata, aminek
alapelve ugyanaz, mint budapesti könyvesszereinknek, minőségi olvasnivalót kínálni
fillérekért.

Minden nap újabb könyveket teszünk elérhetővé, korlátozott ideig! Amennyiben
lemaradt egy kedvencről, lehetősége van feliratkozni rá a “Feliratkozás a könyvre”
menüpont alatt! Amint rátaláltunk, értesítést küldünk!
A vásárlás fő szabályai:
A vásárlás regisztrációhoz kötött!
Minden felhasználó 1 nap, 1 alkalommal tud vásárolni, maximum 5 db
könyvet
A megvásárolható könyvek állapota
- újszerű (Teljesen megkímélt, alig használt könyvek)
- jó (Használatból adódóan lehetnek rajta kisebb szépséghibák)
- közepes (Keresett, népszerű könyvek, amiken előfordulhatnak kisebbnagyobb sérülések, foltok, szakadások)
Belépés/Regisztráció
Online Könyvesszekerünk minden szolgáltatása regisztrációhoz kötött, amihez egy
valós e-mail cím megadása szükséges. A sikeres regisztráció után jelszót küldünk a
megadott e-mail címre, amivel a felhasználó be tud jelentkezni és lehetősége van a
vásárlás, illetve egyéb szolgáltatásaink igénybevételéhez.
Profil
A Honlap jobb felső sarkában érhető el a felhasználónévre kattintva.
Itt lehetősége van a Felhasználónak a fiókadatok szerkesztésére, az előrendelések
módosítására és a vásárlások megtekintésére.
Előrendelés - Feliratkozás könyvre
A megvásárolni kívánt könyv isbn számának megadása után, sikeres keresés esetén
“Megtaláltuk a keresett könyvet!” felirat jelenik meg. Tovább a könyvre gomb

megnyomásával az adatlapra jutunk, ahol a Feliratkozás gombbal rögzítjük az
előrendelést.
Amint beérkezett a központunkba, e-mailben értesítést küldünk!
Fizetés
A kiválasztott könyvek a kosár fül alatt érhetőek el.
A megfelelő átvételi pont kiválasztása után, a pénztárhoz gomb megnyomásával
jutunk el a számlázási adatokhoz, ahol a csillagozott mezők kitöltése kötelező.
A Rendelés tartalma ellenőrzését követően van lehetőség bankártyás fizetésre, a
SimplePay rendszerén keresztül.
Szállítás
A megvásárolt könyvek kizárólag Budapesten, a vásárlás során kiválasztott
könyvesszekéren vehetők át, a kiszállítástól számítva 4. munkanapig.
A rendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül értesítést küldünk a kiszállításáról.
Szállítási költség
Egy csomag szállítási költsége a könyvek darabszámától függetlenül 400,-Ft, amihez
könyvenként 100,-Ft előkészítési díj adódik hozzá.
Tehát:
- 1 db könyv teljes szállítási költsége 500,-Ft
- 2 db könyv teljes szállítási költsége 600,-Ft
- 3 db könyv teljes szállítási költsége 700,-Ft
- 4 db könyv teljes szállítási költsége 800,-Ft
- 5 db könyv teljes szállítási költsége 900,-Ft
Számlázás
A számla a vásárló által megadott adatokat és a szolgáltatás árát tartalmazza. Az árak
forintban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az ÁFA-t.

A számlát a megrendelet könyvekkel együtt a vásárlás során kiválasztott
könyvesszekéren vehetők át.
Átvételi pontok / Szekerek nevei
Anker - VI. kerület, Anker-köz - (Deák Tér M) linkje
link: https://mozgokonyvek.hu/szekereink/anker-vi-ker
Főnix - XI. kerület, Allee Bevásárlóközpont, hátsó bejárat link hozzá:
link: https://mozgokonyvek.hu/szekereink/ujpest
Meghiúsult könyvátvétel
1. Amennyiben az átvétel az Üzemeltető érdekkörében felmerülő hiba nem tud
megvalósulni (pl. intenzív eső esetén a Könyvesszekér zárva tart), úgy +1 nappal
meghosszabbodik az átvétel ideje. Ilyen esetekben ügyfélszolgálattal külön egyeztetés
kezdeményezhető.
2. Amennyiben a vásárló az általa online megvásárolt könyvet nem veszi át a
kiszállítást követően 3 munkanapon belül, úgy az visszaszállításra kerül az Üzemeltető
törökbálinti központjába. Ebben az esetben a visszaszállított könyvek további 4
munkanapig kerülnek tárolásra. ezen időszak alatt a könyvek már csak az Üzemeltető
törökbálinti központjában vehetők át a visszaszállítás költségének (400,-Ft +
könyvenként 100,-Ft kezelési/tárolási költség) megtérítését követően.
3. Amennyiben a vásárló az általa online megvásárolt könyvet nem veszi át sem a
kiszállítást követően a megadott Könyvesszekéren, sem a visszaszállítást követően a
központban, úgy lehetősége van pénzvisszatérítésre, a szolgáltató költségeinek
levonása után. Az Üzemeltető költségei: (400,-Ft kiszállítási költség, + könyvenként
100,-Ft előkészítési költség, visszaszállítást követően ehhez hozzáadódik további 400,Ft visszaszállítási költség + könyvenként 100,-Ft kezelési/tárolási költség)
4. Amennyiben a vásárló az általa online megvásárolt könyvet nem veszi át, a
szolgáltató költségeinek levonása után lehetősége van a pénzvisszatérítés helyett – a

pénzvisszatérítésének terhéből kiegyenlített – általa megvásárolni kívánt könyveket
felajánlani egy még a vásárlása előtt megadott szervezet részére.
Elállás
A vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében jogosult
elállni úgy, hogy köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Üzemeltető vagy az
Üzemeltető által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni
A vásárló ekkor kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét, továbbá a
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért viseli.
Amennyiben a vásárló a teljesítés megkezdését követően mondja vissza a vásárlását, köteles a
felmondás Üzemeltetővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat
(Meghiúsult könyvátvétel 3. pontjában Az Üzemeltető költségei részben meghatározott
költséget) az Üzemeltető számára megfizetni. A vásárló által arányosan fizetendő összeget a
vásárlásért megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell
megállapítani.
Szavatosság
Az Üzemeltető szavatolja, hogy, a vásárló részére átadott könyvekkel:
a) kapcsolatban harmadik személy a tudtával jogot nem formál;
b) az Üzemeltető szabadon rendelkezik;
c) azok újszerű, jó vagy közepes állapotban vannak.

Jogorvoslat / jogvita
A vásárló jelen ÁSZF elolvasásával és elfogadásával, valamint a könyvvásárlás
végrehajtásával elfogadja és önkéntesen hozzájárul, hogy az Üzemeltető szolgáltatásának
igénybe vételével kapcsolatban felmerült jogvita esetén az Üzemeltető – a jogvita kapcsán – a
vásárló adatait harmadik személy (Üzemeltető tagja, jogvitában részt vevő ügyvéd,
érdekképviseleti szerv, hatóság, végrehajtó, bíróság) részére a jogvita rendezése érdekében
átadhatja

Ügyfélszolgálat:
tel.: +36 70 773 6061
e-mail: ugyfelszolgalat@mozgokonyvek.hu
Link1 neve: Olvasási programunk https://mozgokonyvek.hu
Link2 neve: Könyvek felvásárlása https://mozgokonyvek.hu/konyvek-atvetele
Link3 neve: GYIK https://mozgokonyvek.hu/gyik

