Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.korpusline.hu weboldalt
üzemeltető korpusline Bt. (székhelye: 3300 Eger, Szent János u. 4. 1/3.; cégjegyzékszáma: 10-06027547; adószáma: 26147086-1-10 ; email elérhetőség: info@korpusline.hu, telefonszám: (+36) 30
546 0486 továbbiakban: Szolgáltató) és a www.korpusline.hu (továbbiakban weboldal) által nyújtott
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó)
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed bármely ország területén nyújtott minden olyan elektronikus
szolgáltatásra, amely a www.korpusline.hu weboldalon található online, bútoripari, gyártás-előkészítő
felhasználói felületen keresztül történik.
1.2. A www.korpusline.hu weboldalon történő megrendelés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon
történhet.
1.3. A www.korpusline.hu weboldal szolgáltatásait azon Felhasználó jogosult igénybe venni, aki a valós
adatait megadva regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben
foglaltakat. Felhasználó regisztrációja az általa - a regisztrációs űrlapon - megadott Gyártóhoz
(lapszabászathoz) történik, azt követően, hogy a Gyártó elfogadta regisztrációs kérését. Gyártónak
minősül azon lapszabászati szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, aki Szolgáltatóval online szabászati
megrendelő fiók üzemeltetése érdekében szerződésben áll, gyártói fiókkal rendelkezik.
1.4. A le nem zárt megrendelés, ajánlatkérés a véglegesítésig szabadon és következmény nélkül
módosítható, illetve lemondható. Erre a weboldalon van lehetőség. A Felek közötti szerződés a
megrendelés véglegesítése során jön létre. Gyártó köteles a megrendelt tételeket a megrendelésben
foglaltak szerint legyártani, Felhasználó (Megrendelő) köteles a megrendelt, legyártott terméket
átvenni.
2. Regisztráció, megrendelés
2.1 A www.korpusline.hu weboldalra Felhasználó kizárólag regisztráció, és jelen feltételek elfogadása
után léphet be. Felhasználó korpusline fiókja a regisztráció során megadott email címére küldött
megerősítő linkre kattintva válik aktívvá. Minden Felhasználónak lehetősége van az általa megadott
Gyártóhoz regisztrációt kérni és saját fiók létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A
regisztrációt követően a korpusline fiók lehetőséget ad a weboldal egyéb kényelmi funkcióinak az
elérésére és igénybevételére is. Többek között Felhasználó valamennyi korábbi megrendelése a
weboldalon eltárolásra kerül, így a későbbi megrendeléseknél nem szükséges újfent a különböző
szükséges adatokat ismételten felvinni.
2.2 Felhasználó a jobb felső sarokban található profil menüpontban szerkesztheti saját kapcsolattartói
adatait. Vállalkozására vonatkozó (számlázási adatait) Felhasználónak kizárólag úgy áll módjában
módosítani, amennyiben azt a Gyártó felé jelzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok módosítására, csak
Gyártó rendelkezik jogosultsággal.
Regisztráció során Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az
adatvédelmi elveket a továbblépéshez.

A regisztráció során megadott email cím lesz Felhasználó felhasználói neve, illetve ezen email címre
fog érkezni valamennyi, a megrendelésével kapcsolatos értesítés.
2.3 A korpusline fiók törlését Felhasználó az általa választott Gyártónál kezdeményezheti.
2.4 A www.korpusline.hu weboldalon Felhasználó kizárólag a Gyártó kínálatában szereplő termékeket
látja, és azok közül választhat. A bal oldalon Felhasználó a munkák menüpont lenyitásával ki tudja
választani az Új árajánlat / megrendelés leadása lehetőséget.
2.5 Az új árajánlat/megrendelés során Felhasználó tetszőleges számú tételre kérhet ajánlatot,
rendelhet meg, az egyes elemekhez 4 féle élzárást rendelhet hozzá, megrendeléséhez teljesítési
határidőt kérhet, megjegyzést fűzhet soronként, vagy összességében, dokumentumot csatolhat.
Felhasználó az ajánlatkérése/ megrendelése kitöltése során folyamatosan tájékozódhat a felhasznált
anyagmennyiségről, illetve Gyártó beállításaitól függően az m2 és fm árakról, valamint szabászati
optimalizálást követően a felhasznált tábla mennyiségről, és árakról, továbbá láthatja a szabászati
térképeket. El nem készült ajánlatkérését, megrendelését, annak elküldése nélkül piszkozatba
mentheti, amelyet a későbbiekben a főoldalon található információs ablakra kattintva a Piszkozatok
között érhet el.
2.6 Amennyiben Gyártó elfogadta a határidőt, és véglegesnek jelölte a megrendelést, Feleknek már
nincs lehetőségük a módosításra. A véglegesítés azt jelenti, hogy a megrendelés gyártásba került.
Addig, amíg Gyártó nem zárja le a megrendelést mindkét félnek lehetősége van a módosításra, a
listában található módosítás gombra kattintva.
2.7 A módosítás tényéről a módosítás megjelölésével a felek email üzenetben értesülnek. A
Felhasználó vagy Gyártó által végrehajtott műveletekről a Felek szintén email üzenetben értesülnek.
2.8 A megrendelés elkészültével Gyártó a megrendelést teljesítettnek jelöli, amelyről Felhasználó email
üzenetben értesül. A megrendelés a teljesített státuszba kerülést követően átvehető.
3. Fizetési módok és fizetési feltételek, szállítási lehetőségek
A megrendelésekre vonatkozó fizetési, és szállítási feltételekre mindenkor Gyártónál szokásos
feltételek vonatkoznak és érvényesek. A megrendelések Gyártó telephelyén átvehetőek, kiszállítás
Felhasználó és Gyártó erre vonatkozó külön megállapodása esetén lehetséges.
4. Az elállás joga, az elállás részletei
4.1 Amennyiben a Felhasználó el kíván a megrendeléstől állni, azt a megrendelés lezárásáig indoklás
nélkül megteheti. Ezt követően erre a korpusline fiókban nincs lehetősége, azt Gyártóval külön
fórumon kell egyeztetnie.
5. Garanciális feltételek
A www.korpusline.hu weboldalon megrendelt minden termékére a gyártó mindenkori garanciális
feltételek vonatkoznak. A megrendelések teljesítéséért, minőségéért Szolgáltató nem tartozik
felelősséggel.

6. Egyebek
6.1 A www.korpusline.hu weboldalon való regisztráció feltételezi Felhasználó részéről az internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását. Ezen hibákból, vagy Felhasználó hiányos ismereteiből eredő károkért sem Szolgáltató,
sem Gyártó nem vonható felelősségre. A Szolgáltatás használatához internetkapcsolatra és böngésző
programra van szükség. Szolgáltató a Szolgáltatások folyamatos üzemeltetésére törekszik, ezért
Szolgáltató biztosítja a korpusline fiók 95%-os elérését.
6.2 Gyártó nem felelős semmilyen kárért, amely a www.korpusline.hu weboldalhoz való csatlakozás
miatt következett be. Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén
tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül Felhasználó felelős a www.korpusline.hu weboldalhoz való
kapcsolódásáért és a weboldalon történő megrendelésért. Szolgáltató nem vonható felelősségre vis
maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan
hibákat, amelyek megakadályozzák a www.korpusline.hu weboldal akadálytalan működését és a
weboldalon történő megrendelést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten
küldött és fogadott adat elveszik. Felhasználó Tartalmaiért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.3 Abban az esetben, ha Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglalt szabályokat, akkor Szolgáltató vagy Gyártó szabadon érvénytelennek
nyilváníthatja a vevő megrendelését, törölheti profilját.
6.4 A www.korpusline.hu ezúton tájékoztatja Felhasználóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és
az üzemeltetés érdekében tárolja. Adataikat kizárólag a regisztráció során megadott Gyártónak adja
át. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával szavatolja, hogy a személyes adatok kezelése és
azoknak a Szolgáltató részére történő továbbítása során betartja a mindenkor hatályos nemzeti,
valamint a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogszabályokat, így különösen az Infotv.-t, valamint
az Európai Unió 2016/679 számú rendeletét.
Felhasználó kötelezettséget vállal és szavatol azért, hogy amennyiben az adatkezeléssel érintett
személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről
haladéktalanul tájékoztatja a Gyártót. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért Felhasználó
helytállni tartozik.
Szolgáltató Felhasználó adatainak védelmével kapcsolatban a szerződés teljesítése és az üzemeltetés
során betartja a mindenkor hatályos nemzeti, valamint a közvetlenül alkalmazandó európai uniós
jogszabályokat, így különösen az Infotv.-t, valamint az Európai Unió 2016/679 számú rendeletét.
6.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket
tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a
Szolgáltató székhelye szerinti bíróság joghatóságát kötik ki.
6.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen feltételek módosításának
oka lehet: irányadó jogszabályi feltételek megváltozása, Szolgáltatások bővítése; műszaki okok;
technikai feltételek; üzemeltetési körülmények.

