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Cégjegyzék szám: 01-09-303268;
Nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
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Adószám: 26125835-2-42;
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Preambulum
A FLATMAX-MK Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.exxecar.hu weboldalt
üzemelteti és nyújtja szolgáltatásait, hogy a legkorszerűbb megoldásokat kínálja Ügyfelei részére.

1. A Szolgáltatás tárgya, részvételi feltételek
A Szolgáltató rendszerében csak az a Vásárló vehet részt, aki regisztrált a www.exxecar.hu oldalon, vagy
használni kívánja az oldalon regisztráció nélkül elérhető gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatásokat.
A Weboldalon feltüntetésre kerülnek a Vásárló által igénybe vehető szolgáltatással vagy termékkel
kapcsolatos kedvezmények, melyekkel kapcsolatos leírást az adott gépjármű adatlapjánál található és
részletezi a gépjármű adatait, paramétereit. Ezen paraméterek között kerül feltüntetésre a gépjármű ára is,
azonban ez az ár nem minősül ajánlatnak, azt a Szolgáltató jogosult időközönként változtatni. A Vásárló
köteles a gépjárműre vonatkozó leírást elolvasni. A Szolgáltató a Weboldalon található helytelen
információért nem vállal felelősséget.
Szolgáltató szolgáltatását csak nagykorú, vagyis 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe, akik
kifejezetten elfogadják a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
A weboldalon regisztráló Ügyfelek továbbá jutalékot is jogosultak gyűjteni, amennyiben az alájuk csoportba
regisztrált felhasználó gépjárművet vásárol a weboldalról.
A csoport tagok egymásról csak a felhasználó nevüket ismerik.

2. Regisztráció, adatbeviteli hibák javítása
A Vásárlóknak regisztrálniuk kell a Weboldalon. A regisztráció során a Vásárló köteles a valóságnak
megfelelő adatai megadására. A téves, vagy helytelen adat feltüntetésért Szolgáltató nem felelős, a Vásárló
a helytelen adatok megadásából fakadó teljes kárért felelős. A Szolgáltató jogosult a regisztrált Vásárlót
törölni, amennyiben a Vásárló megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Vásárló a regisztráció során Vásárló nevet és jelszót kap, melyeket köteles titokban tartani.
Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa tévesen megadott e-mail cím a visszaigazoló e-mail hiányát jelenti,
mely esetben nem jön létre a felek között érvényes szerződés.
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3. Szellemi tulajdonjogok
A www.exxecar.hu Szolgáltató saját tulajdonát képezi, annak másolása szigorúan tilos és jogi
következményeket von maga után.
A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, a weboldalon elhelyezett képek, szolgáltatásleírások és
a weboldal technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából nem megengedettek. Nem megengedett továbbá az olyan
tevékenység, amely a weboldal bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására,
feltörésére (hack), vagy forráskódjainak visszafejtésére irányul.

4.Szavatosság és felelősség kizárás
Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások célja a Szolgáltató a Partnerektől összegyűjtött
gépjárműhirdetések közzététele, mely ajánlatok pontosságáért, biztosításáért vagy annak elmaradásáért
Szolgáltató nem szavatol.
Vásárló tudomásul veszi, hogy az oldalon található ajánlatok csak és kizárólag a Vásárló személyes céljaira
használhatók, kereskedelmi célokra nem jogosult igénybe venni.
Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során megismert hirdetésekkel, azok teljesülésével
vagy teljesülésének elmaradásával összefüggésben, vagy az azokból fakadó következményekkel
kapcsolatban nem érvényesít semmiféle követelést a Szolgáltatóval szemben.

6.Gépjármű megvásárlásának menete
A Vásárló a megvásárolni kívánt gépjárművel kapcsolatosan e-mailt küld Szolgáltató részére, melyben a
Szolgáltató vissza jelez a megvásárolni kívánt gépjármű árával kapcsolatosan.
Szolgáltató e-mailben a megrendelés beérkezéséről beérkezési igazolást küld, ami az ajánlatkérés
visszaigazolásnak minősül. Ezt követően a Szolgáltató küld közvetlen ajánlatot Vásárló számára. Ezzel
megrendelése bekerül a folyamatunkba. A Szolgáltató egyedi szerződést küld a Vásárló részére a Vásárló emailben történő ajánlatot elfogadó nyilatkozatát követően.
Az egyedi szerződés aláírása a Szolgáltató székhelyén történik.

7.Fizetési feltételek
Vásárlónak az egyedi szerződés aláírásával keletkezik fizetési kötelezettsége.

8. Vásárló Tájékoztatása az elállási/felmondási jogról
Az elállási/felmondási jog csak fogyasztókat illeti meg, vagyis cégekre nem vonatkozik.
Elállási jog
A Vásárlót elállási/felmondási jog illeti meg tekintettel arra, hogy a díjfizetéssel a szolgáltatás teljesítése
azonnal megkezdődik. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a távollévők között kötött szerződés
esetén a fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének
napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
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9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon elérhető gépjárművek állapotával kapcsolatosan.
Mivel a szolgáltató csupán közzéteszi a hirdetéseket a Weboldalon, az ott megjelenített hirdetésekben
szereplő gépjárművekre vonatkozó termék- és kellékszavatosság, jótállás a hirdető partner felelőssége.

10. Szerződés időtartama
Jelen Szerződés felek között határozatlan időtartamra jön létre.

11.Adatvédelem
Az Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon érhető el az ÁSZF-el együtt.

12. ÁSZF módosítása
Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor módosítani. Ez esetben a módosítás a Weboldalon való
közzététellel lép hatályba.

13. Panaszügyintézés
A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónál,
vagy az ÁSZF jelen pontjában feltüntetett testületnél terjesztheti elő.
A Szolgáltató a panaszt 31 napon belül válaszolja meg.
Panaszával a továbbiakban Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat ajánlásért.
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

14. Vegyes Rendelkezések
Jelen szerződési feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, A fogyasztó és
vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), 2016/679 számú rendeletével
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).
Jelen ÁSZF 2019. június 24. napjától hatályos.
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1. számú melléklet
Elállási/felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállás/felmondás esetében töltse ki és juttassa vissza)

FLATMAX-MK Kft. – mint Szolgáltató
Székhely: 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 6. 3. em. 3.
Cégjegyzék szám: 01-09-303268;
Nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
E-mail: sc.calexnet.srl@gmail.com;
Adószám: 26125835-2-42;
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.;
Számlaszám: 11707000-22223319-00000000
*kérjük a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy
a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A Vásárló (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Szolgáltató külön tájékoztatott az elállási, valamint felmondási jogomról az ÁSZF 8. pontjában foglalat
szerint.
Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Elállás esetében a szerződés a megkötésére
visszamenőlegesen szűnik meg. Az elállás gyakorlására nyitva álló határidő a szerződés megkötését követő 14. napon
jár le. Elállás gyakorlása esetében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a termék
ellenértékét.
A teljesítés megkezdésétől Önt a megkötött szerződés tekintetében felmondási jog illeti meg a szerződés megkötésétől
számított 14 napon belül. Felmondás esetében a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik. Felmondás
gyakorlása esetében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a termék vételárát.
Visszatérítés során az eredeti móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk kivéve, ha Ön más fizetési mód
alkalmazásához járul hozzá. Önt semmilyen egyéb költség nem terheli a visszatérítésből kifolyólag.
Ha Ön elállási, vagy felmondási jogával élni kíván, elállási, vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján a fenti címre.

Vásárló(k) aláírása: ……………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: ……………………, 2019. ……………….. hó …………………. nap
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