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TÜRKINFO ALAPÍTVÁNY ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Értelmező rendelkezések  

Szolgáltató: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány (székhely: 1094 Budapest, 

Ferenc tér 5. III/31., postai cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31., nyilvántartási szám: 01-01-

0012089, Fővárosi Törvényszék mint nyilvántartásba vevő)  

Megrendelő: természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akit a 

megrendelés alapján a Szolgáltató nyilvántart.  

Szerződéskötés, ill. teljesítés folyamata: a Megrendelő által a http://turkinfo.hu/magyar/ oldalon 

leadott rendelését követően a Szolgáltató a rendelést visszaigazolja, majd számlát küld ki a megrendelő 

részére. A számla értékének kiegyenlítését követően Szolgáltató a megrendelt könyvet (a 

továbbiakban: Szolgáltatás) Megrendelő részére postai úton megküldi. A megrendelő kérésére a könyv 

személyesen átvehető, ez esetben a könyv árának kiegyenlítése az átvételkor készpénz fizetéssel 

történik és a számla átadására is ekkor kerül sor. 

Szerződés: a Megrendelő és a Szolgáltató között a Szolgáltató szerződési feltételeinek a Megrendelő 

által a Szolgáltató honlapján történő elfogadásával, a Szolgáltatás tárgyában elektronikusan létrejött 

megállapodás.  

Szolgáltatás: jelenti a megrendelt könyvnek a Megrendelőhöz történő eljuttatását a jelen ÁSZF-ben 

meghatározottak szerint. A Szolgáltatás díja a könyv árát és a postai költséget foglalja magában. 

 

1. A szerződés tárgya  

A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány könyv szolgáltatása.  

 

2. A megrendelésre vonatkozó szerződés létrejötte  

2.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató 

honlapján a www.turkinfo.hu oldalon a könyv vásárlás során az online  értékesítés  általános szerződési 

feltételeit elfogadja, és akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a Szolgáltatás díját megfizeti, oly 

módon, hogy az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül. A megrendelő kérésére a könyv személyesen 

átvehető, ez esetben a könyv árának kiegyenlítése az átvételkor készpénz fizetéssel történik és a 

számla átadására is ekkor kerül sor. 

2.2. A beérkezett Megrendelés alapján a Szolgáltató automatikusan elektronikusan  visszaigazolja a 

megrendelést és a kiállított számlát a Megrendelőnek elküldi. 

2.3. A Megrendelő köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az 

esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul, írásban bejelenteni. Amennyiben a Megrendelő 

a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Szolgáltató nem felel a 

megrendeléstől eltérő vagy eltérő számú Szolgáltatás kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre 

történő kézbesítésért.  
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3. Díj, díjfizetés  

3.1. A Szolgáltatás mindenkor érvényes díját a Szolgáltató weboldalán (http://turkinfo.hu/magyar/) 

közzéteszi, melynek alapján a Megrendelő díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított és postai úton 

megküldött számla ellenében.  

3.2. A Szolgáltató – a megrendelést követően – számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére.  

3.3. A díj megfizetésére a Megrendelő – a Szolgáltatás tényleges felhasználójától függetlenül – köteles.  

3.4. A Szolgáltató a számla ellenértékének pénzügyi teljesítése után a terméket postai úton megküldi 

a Megrendelő számára, vagy a megrendelő kérésére a könyv személyesen átvehető, ez esetben a 

könyv árának kiegyenlítése az átvételkor készpénz fizetéssel történik és a számla átadására is ekkor 

kerül sor.  

3.5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésének értelmében a 

Szolgáltató a teljesítés időpontjának a számla teljesítésének napját tekinti, mint a felek közötti 

elszámolás időpontját.  

 

4. Szavatosság  

4.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a könyv nem szakszerű vagy nem 

jogszerű felhasználásából ered.  

 

5. Jogfenntartás  

A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.  

 

6. Egyéb rendelkezések  

6.1. Jelen ÁSZF-nek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint 

gondoskodik:  

Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (http://turkinfo.hu/magyar/) is közzétételre 

kerül, igényelhető továbbá az Ügyfélszolgálattól (e-mailben, faxon vagy postán).  

6.2. Jelen ÁSZF 2017. május 22-én lép hatályba.  

6.3. A Megrendelő a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésével, jelen ÁSZF-ben foglaltakat 

elfogadja.  

6.4. A Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozata akkor minősül jogszerűnek, ha azt 

írásban (elektronikus vagy postai úton) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához.  

6.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, így 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. 

évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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