Általános Szerződési Feltételek
A myPOS termékek vásárlói részére
A 6 Hz IT Solutions Kft általános szerződési feltételei myPOS márkajelzésű készülékek (továbbiakban
myPOS készülékek) vásárlására vonatkozóan

1. Eladó adatai
A myPOS bankkártya elfogadó készülékek és tartozékaik értékesítését a 6 Hz IT Solutions Kft mint a
myPOS AD hivatalos viszonteladója értékesíti.
Az eladó adatai:
Cégnév: 6 Hz IT Solutions Kft
Adószám: 27932933-2-13
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Fenyves utca 23.
Az eladó elérhetőségei:
Elektronikus levélcím: 6hz@6hz.hu
Telefonszám: +36 70 623 9348
Levelezési cím: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Fenyves utca 23.

2. Vevő adatai
A vevő a következő adatokat adja meg az eladó részére:
-

Név

-

Adószám

-

Székhely címe

-

Szállítási cím

-

Elektronikus levelezési cím

-

Telefonszám

Az eladó minden értékesítésről számlát állít ki a megadott vevő adatokkal.
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3. Megrendelés
A myPOS készülékek megrendelésére az eladó elektronikus elérhetőségeinek egyikén, vagy az eladó
weblapján keresztül van lehetőség. A megrendelés pontos adataival az eladó visszaigazolást küld a vevő
elektronikus levelezési címére.
Az eladó a myPOS készülékeket kizárólag üzleti vevők részére értékesíti.

4. Szállítási mód
A megrendelt eszközök kiszállítása a csomagküldő szolgálat segítségével FoxPost csomagautomatába,
vagy az ügyfél által megadott magyarországi címre lehetséges.
A szállítás díjköteles, melynek árazása az eladó weboldalán megtekinthető. A szállítás díja a vevőt terheli
sikeres szállítás esetén, valamint abban az esetben is ha a meghiúsulás oka hogy a megadott címen
munkaidőben, vagy a csomagautomatából 3 munkanapon belül a küldeményt nem vették át.

5. Fizetési módok
A megvásárolt eszközök ellenértékének kifizetésére a szállítást megelőzően, az eladó által küldött
díjbekérő alapján, vagy az eladó weboldalán automatikusan történhet.
Az eladó a banki átutalás valamint az online bankkártyás fizetési módokat teszi elérhetővé a vevők
számára.

6. Adatkezelés
Az eladó az adásvétel során birtokába került adatokat harmadik fél számára nem értékesíti.
A myPOS készülékek funkcionalitásából fakadóan az eszközök helyes működéséhez szükséges lehet a
myPOS részére a vevő adatait átadni. Ebben az esetben az eladó az adásvételkor az adatok átadását
jogosult és köteles elvégezni. A vevő hozzájárul ahhoz hogy adatai megosztásra kerüljenek a myPOS
szolgáltatást nyújtó vállalkozások részére.
Az eladó a vevő adatait az eladásról készült bizonylattal azonos ideig őrzi meg.
Az vevő adatait az adásvétel létrejöttéhez szükséges mértékben átadhatja harmadik felek részére, ideértve
különösen de nem kizárólag a csomag kézbesítéséhez szükséges információk átadását a futárszolgálat
részére.
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7. Termékek korlátozásai
Az eladó az értékesített myPOS készülékek funkcionalitását semmilyen módon nem korlátozza, azok
használatát nem köti az eladó egyéb szolgáltatásának igénybevételéhez.
A vevő tudomásul veszi hogy - azok jellegéből fakadóan - a myPOS készülékek érdemi használatához a
myPOS online fizetési szolgáltatásának igénybevétele szükséges. Az eladó a vevő részére tájékoztatást
nyújthat a myPOS online fizetési szolgáltatásainak részleteiről, illetve hozzáférést biztosíthat a
szolgáltatások egyedi díjszabásához.
Az eladó a myPOS szolgáltatásait nem közvetíti, azokat a vevő közvetlenül a myPOS szolgáltatást nyújtó
vállalatoktól veheti igénybe. Az eladó nem vállal felelősséget azért ha myPOS megtagadja az online fizetési
szolgáltatás nyújtását, vagy megváltoztatja annak feltételeit.

8. Elállási jog
A vevőt a myPOS terminálok kizárólag üzleti célú felhasználására való tekintettel a A 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet szerinti elállási jog nem illeti meg.
Az eladó önkéntesen vállalja hogy az eladott myPOS készüléket a vevő kérésére a vásárlástól számított 30
napon belül a készülék eredeti árán visszavásárolja, amennyiben a készülék nem sérült valamint
működőképes állapotú, és a készüléket a vevő minden tartozékával együtt az eredeti - nem feltétlenül
bontatlan - csomagolásában az eladó részére visszajuttatja. A visszajuttatás költsége a vevőt terheli.
A vevő visszavásárlásra való igényét az eladó elektronikus elérhetőségeinek egyikén a fenti határidőn belül
jelezheti.

9. Garanciális feltételek
Az eladott myPOS termékek tekintetében az eladó nem biztosít jótállást. Az eladott myPOS terminálokra
azok gyártója ingyenesen 1 év garanciát biztosít. A garancia érvényesítésével kapcsolatban a vevő a
gyártót közvetlenül keresheti, vagy az eladó segítségét is kérheti a garanciális egyeztetés céljából.
A myPOS terminálok szétszedése vagy felbontása - a pénzügyi biztonsági előírások teljesítése érdekében a készülék azonnali és végleges károsodásához vezet. Amennyiben vásárolt készülék megbontásra kerül,
vagy bármely a myPOS cégcsoporttól eltérő harmadik fél megkísérli javítani, a készülék a vevő hibájából
véglegesen meghibásodottnak minősül. A vevő hibájából történő meghibásodás esetén a vevő elveszíti
mind a visszavásárlásra, mind a garancia érvényesítésére való jogát.
Az eladó nem vállal felelősséget az eszköz használatából eredő költségekért, közvetett vagy közvetlen
károkért, ideértve különösen de nem kizárólag az elmaradt hasznot, elmaradt bevételt, az eszköz
használatához kötődő harmadik fél által felszámított díjakat.
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