
Fizetési feltételek 

A jelen Fizetési feltételek a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó), és Eladó által a 

www.kazanpont.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél 

(a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár 

kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat: 

  

1. Átvételkori készpénzes fizetés (utánvétel) 

Az elfogadott megrendelés vételára a szállítást követő átvétel időpontjában a futárszolgálat munkatársának 

készpénzben fizetendő. Amennyiben a vásárolt termékek végösszege meghaladja a bruttó 1.000.000 Ft-ot (azaz 

egymillió forintot) csak banki előreutalás vagy online bankkártyás fizetés lehetséges. 

  

2. Banki átutalás vagy közvetlen banki befizetés (előreutalás) 

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége 

átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi 

megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat. 

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő 

megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért 

Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó 

vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás 

sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, 

vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel 

(például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, 

amelyről az érkezett. 

  

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére. 

A számla minden esetben az áru, illetve szolgáltatás átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra Vevő 

részére. 

Eladó a fizetés lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és 

számlázza Vevő részére. 

A vételár kifizetésével kapcsolatban Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek: 

• Átvételkori készpénzes fizetés (utánvétel) sávosan változik a beszedendő díj arányában, (utánvét díj 

bruttó összeg): 

1 - 25 000 Ft-ig 500 Ft 

25 001 - 50 000 Ft-ig 1 000 Ft 

50 001 - 100 000 Ft-ig 2 000 Ft 



100 001 - 250 000 Ft-ig 3 000 Ft 

250 001 - 500 000 Ft-ig 4 000 Ft 

500 000 Ft - 1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft 

• Banki átutalás (előreutalás): Eladó nem számít fel díjat. 

Bankszámlaszám: 11732002-23569308 (OTP Bank) 

Kecskemét, 2023. január 31. 

 


