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Általános Szerződési Feltételek 
 
 
Jelen kiadványrendelő modult az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban 
Educatio vagy Szolgáltató) üzemelteti. Célja, hogy magánszemélyek, köznevelési intézmények- 
és felsőoktatási intézmények által igényelt, az Educatio kiadásában megjelent kiadványok 
megrendelését megkönnyítse, és támogassa a rendelési folyamatot. 
 
I. Általános tudnivalók 
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott 
minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett 
www.felvi.hu/megrendeles webcímen található elektronikus piactéren, a kiadványrendelő 
modulon keresztül történik. 
1.2. A szolgáltatást bármely magánszemély, köznevelési és felsőoktatási intézmény, valamint 
fenntartóik jogosultak igénybe venni, amennyiben sikeresen regisztrálnak és magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. 
 
1.3. Szolgáltató adatai 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21. 
Képviselő: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 
Cégjegyzékszám: 01-09-921734 
Adószám: 20933713-2-43  
Bankszámlaszám: 10032000 – 00285977 – 00000086 
1.4 Ügyfélszolgálat: 
Telefon: +36 30 959 28 20 (munkanapokon: 09.00-13.00 óráig) 
Telefax: 1/477-3144 
E-mail: terjesztes@educatio.hu 
 
II. Regisztráció a www.felvi.hu oldalon 
A www.felvi.hu oldalon történő regisztrációkor a felhasználó szabadon választhat 
felhasználónevet (csak ékezet nélküli kis- és nagybetűkből, illetve számokból állhat, ezen kívül 
csak. - karaktereket tartalmazhat még, nem célszerű személyes adatokat tartalmazó 
felhasználó nevet használni) és jelszót, amellyel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni 
honlapunkra és használhatja a szolgáltatásokat. 
 
A felhasználónév mindenképpen egyedi, tehát ugyanaz a név nem tartozhat két különböző 
felhasználóhoz. Már foglalt felhasználónév esetén hibaüzenet érkezik. 
A beírt adatokat kizárólag az adott szolgáltatáshoz használjuk fel a jelen ÁSZF adatvédelem 
fejezetében leírtak szerint, bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk át. 
Amennyiben másfél éven belül nem történik belépés a www.felvi.hu oldalon, úgy az adott 
azonosító automatikusan törlésre kerül. 
 
III. A megrendelés 
3.1. A megrendelés a megrendelési folyamat végén a „megrendelés véglegesítése” gomb 
megnyomásával kerül elküldésre. A megrendelés nyelve magyar. Vevőként magánszemélyek, 
köznevelési - és felsőoktatási intézmények, illetve fenntartóik jogosultak a megrendelésre. 
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3.2. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el a Szolgáltató, ha 
a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból 
eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 
3.3. A termékek vételára a Szolgáltató által a Vevő felé ajánlott – a honlapon közzétett – 
kedvezményes ár, mely minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t. 
3.4. A www.felvi.hu oldalain közzétett árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja; a 
módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már 
megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. 
3.5. A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha 
adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában 
foglaltaktól. A vételár minden esetben a teljesítéskor (számlázáskor) érvényes fogyasztói ár. Ha 
a Vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket 
nem kell megtérítenie. 
3.6. Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
3.7 A Vevőnek lehetősége van az adatbeviteli hibáknak egy adott megrendelés Szolgáltató általi 
visszaigazolásáig történő kijavítására. 
3.8. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének fogadását köteles Vevő részére elektronikusan, a 
Vevő által megadott e-mail címen haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni 
(rendelési értesítő). Az ajánlati kötöttség a visszaigazolással áll be. Amennyiben e visszaigazolás 
a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, a Vevő 
vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. 
3.9. A Szolgáltató a megrendelést számítógépes rendszerében rögzíti és tárolja. 
3.10. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma 
archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 
 
IV. Szállítási és fizetési feltételek 
4.1. A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a szállítási címként megadott helyen veheti 
át. A szállítási határidő: 
 - A kiadvány megjelenése előtt leadott rendelések a kiadvány megjelenését követő legkésőbb 
8 munkanapon belül kiszállításra kerülnek.  
 - A kiadvány megjelenést követően leadott megrendelések esetében legkésőbb 8 munkanapon 
belül kiszállításra kerülnek. A Szolgáltató külföldi kiszállítást nem vállal. 
4.2 Szolgáltató a kiadványok belföldi kiszállítását a Magyar Posta Logisztika bevonásával végzi. 
Szolgáltató külön szállítási és csomagolási költséget a 3.000,- Ft összérték feletti rendelések 
esetén nem számít fel. 3.000,- Ft alatti rendelés esetén 600,- Ft szállítási és csomagolási költség 
kerül felszámításra, amelyet a Szolgáltató által kiállított számla tartalmaz. 
4.3. A kiadványok ellenértékét a magánszemélyek átutalással, az utalás közlemény rovatában 
a rendelés leadásakor megadott név és a visszaigazolás során elküldött rendelési értesítőben 
kapott rendelési azonosító feltüntetésével, előre kötelesek kifizetni. A Szolgáltató a számlát 
utólag állítja ki és küldi meg Vevő részére.  
A közintézmények a megrendelt kiadványok ellenértékét a postai úton eljutatott postai 
utalványon, vagy átutalással egyenlíthetik ki, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. 
Banki átutalás esetén a közlemény rovatban a számla sorszám és a rendelési azonosítónak a 
feltüntetésével. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató kizárhatja az intézményt a 
kedvezményes megrendelők köréből. 
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4.4. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, az átvételt 
követően a hiányt jelezni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Szolgáltató 
nem fogad el. 
 
V. A vásárlástól való elállás joga 
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a 
termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. Kézhezvételnek személyes átvétel 
esetén a pénztárbizonylat kiállításának időpontját, házhozszállítás esetén a futártól való átvétel 
napját értjük. A Szolgáltató elállás esetén a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de 
legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti. A visszatérítés nem érvényes a szállítási 
költségre. A Vevő az elállás jogát szóban az Ügyfélszolgálaton és írásban is gyakorolhatja, 
írásbeli elállás esetén 8 napon belül el kell küldenie a nyilatkozatát. A Szolgáltató a termékek 
vételárát csak a sértetlen állapotban visszahozott/visszaküldött termék, valamint az eredeti 
számla (pénztárbizonylat), vagy annak másolata ellenében téríti vissza. Elállás esetén, ha az 
áru a nem rendeltetésszerű használatból eredően megsérül, a Szolgáltató követelheti kárának 
megtérítését. A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Az utánvéttel 
küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. 
 
VI. Garancia, szavatosság 
6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa elkészített termék a megrendelésben és 
visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelel. 
6.2. Hibás termék esetleges szállítása esetén a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni. 
6.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást a Vevő a hiba észlelést követően köteles jelezni 
Szolgáltatónak. Szavatossági igény érvényesítése a vonatkozó jogszabályok szerint történik. 
6.4. A szállítmány egy részének hiánya vagy esetleges hibája nem jogosítja fel Vevőt a teljes 
visszautasításra. Szolgáltatónak joga van a cserére és a pótszállításra. 
 
VII. Felelősség 
7.1. A www.felvi.hu-n való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki 
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely www.felvi.hu-ra való csatlakozás miatt 
következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt 
adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős a www.felvi.hu-ra való kapcsolódásáért és a 
www.felvi.hu weboldalon történő vásárlásért. A szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior 
esetén. 
7.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan 
hibákat, amelyek megakadályozzák a www.felvi.hu akadálytalan működését és a weboldalon 
történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és 
fogadott adat elveszik. 

 
VIII. Adatvédelem 
8.1. A szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a 
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.  
A személyes adatok tekintetében a szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartva jár el. Ennek 
megfelelően tájékoztatja a Vevőket, hogy 

- a regisztráció és a megrendelés során az adatszolgáltatás önkéntes; 
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- a Vevők a regisztrációval és megrendeléssel, az adatok szolgáltatásával hozzájárulásukat 
adják az adataik Szolgáltató általi kezeléséhez; 

- az adatkezelés jogalapja a Vevők által a regisztráció és megrendelés során adott 
önkéntes hozzájárulás, mely írásbeli hozzájárulásnak minősül, jogalap továbbá az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-ban 
foglalt rendelkezés; 

- az adatkezelés célja a Szolgáltató kiadványainak elektronikus megrendelésének, 
elektronikus kereskedelem elősegítése, szerződések megkötése; 

- a kezelt adatok köre: Köznevelési és felsőoktatási intézmény esetében: felhasználó név, 
jelszó, iskola neve, OM azonosítója, címe, adószám, telefonszám, fax szám, e-mail cím, 
kapcsolattartó neve, elérhetőségei, csomagküldési cím, számlázási cím. 
Magánszemély esetében: név, telefonszám, e-mail, szállítási címe. 

- az adatkezelésre kizárólag a Szolgáltató jogosult; 
- a Szolgáltató az adatokat a felhasználási céljuk megszűnéséig, illetve a vevői 

hozzájárulás visszavonásáig kezeli, azt követően az adatok törlésre kerülnek. 
- a Vevők adatait Szolgáltató harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés 

teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók 
a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak 
megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.  

- a Vevők bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik 
továbbá adataik törlését és helyesbítését, tiltakozhatnak személyes adataik kezelése 
ellen; 

- Vevők adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz 
fordulhatnak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
vizsgálatot kezdeményezhetnek. 

 
IX. Egyéb 
9.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vásárlási és a jelen Általános Szerződési 
Feltételeket módosítsa. Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a 
módosítás szövege online megtalálható a weblapon. A Szolgáltató a módosításról tájékoztatót 
helyez el a weblapon. 
9.2. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben foglalt szabályokat, a szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja a Vevő 
regisztrációját és vásárlását. 
9.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket 
tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő 
felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 


