
Általános Szerződési és Felhasználási feltételek 

A Mindenre Kép webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és 
elfogadta annak használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, 
adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért! 

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja! 

Üzemeltetői adatok 

 Cégnév: Mindenre Kép Kft. 
 Székhely: 2083, Solymár, Mókus u. 12. 
 Adószám: 13908685-2-13 
 Cégjegyzékszám: 13-09-111977 
 Kibocsájtó cégbíróság: Pest megyei Bíróság mint cégbíróság 
 Szerződés nyelve: magyar 
 Elérhetőség: info@mindenrekep.hu, mindenrekep@gmail.com  
 Telefon: 06 30 9457020 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A webáruház fényképes ajándékkészítéshez forgalmaz termékeket szolgáltatást nyújtó, 
viszonteladó vállalkozások részére. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a 
valóságtól eltérhetnek. 

A megjelenített termékek személyesen vagy a webáruház szoftveren keresztül rendelhetők 
meg. 

Áraink nettó árak, az áfát nem tartalmazzák. 
 
Szállítási feltételek 
A raktár a cég székhelyén, Solymáron van. Szállítási lehetőségek: 

 Vevő által személyesen, egyeztetett időpontban vagy a vevő által küldött futár által. 
 Futárszolgálattal 
 Postával 
 Kiszállítás a Kft. által 

 
Futárszolgálat: 
A DPD futárszolgálat a feladást követő napon szállítja ki az árut. Az alapdíjszabás a 
csomagok súlyától függ, ehhez jön a hónaponként változó mértékű üzemanyag felár. 
Utánvétes fizetésnél ezt kiegészíti az utánvét díja. 
A részletes díjtáblázatot a DPD honlapján találja. Lásd http://www.dpd.com/hu Belföldi 
Classic szolgáltatás. 
DPD szállításhoz célszerű előző nap megrendelni az árut, hogy másnap délelőttre 
előkészíthessük a csomagokat a futár számára. 
 
A piaci változások hatására lehetséges, hogy a jövőben DPD helyett másik, hasonló 
futárszolgálatot veszünk igénybe a szállításhoz. 
 



Posta: 
Kisebb küldeményeket elsőbbségi ajánlott levélként, nagyobbakat időgarantált postai 
csomagként küldünk. Ez utóbbi 1 vagy 2 napon belül érkezik meg a címzetthez és bizonyos 
összegig az esetleges utánvét díját is tartalmazza. 
A díjszabásról a posta honlapján vagy a postákon tájékozódhat. Lásd posta.hu Díjszabások. 
 
Kiszállítás a Kft. által 
Ebben az esetben kétoldalú Megállapodás alapján a Kft. szállítja ki az árut. Ez elsősorban 
nagyobb értékű szállítmányoknál és Budapesten ill. annak környékén lehetséges. A 
megállapodás kiterjed arra is, hogy melyik fél viseli a szállítási költséget. 
 
Fizetési módok 
Kezdő partnereink a készpénzes vagy utánvétes fizetést választhatják. Hosszabb 
együttműködés esetén rendszeres partnereinkkel ettől eltérő megállapodás is lehetséges. 
 
Regisztráció 
A honlap/webáruház bizonyos információihoz, mint pl. az árak, árlista, csak regisztrált 
partnereink férnek hozzá. A regisztrációra természetesen ahhoz is szüksége van, ha árut 
szeretne rendelni. 
Kérjük, hogy regisztrációkor minél több adatot adjon meg önmagáról ill. a cégéről. Fontos, 
hogy megadja elérhetőségét: telefon, e-mail cím. Az adatok három részre tagoltak: 
alapadatok, számlázási és szállítási adatok. 
A regisztráció nem automatikus, hanem a regisztrációs kérelem után általában felvesszük 
önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen és ez alapján véglegesítjük a regisztrációt. Mivel 
ez egy nagykereskedelmi webáruház, ezért kisker vevőket itt nem szolgálunk ki, kisker 
vevőink a kisker honlapunkon tájékozódhatnak és ott rendelhetnek kész, fényképes 
ajándéktárgyakat. Lásd http://www.egyedifenykepesajandekok.hu/ 
 
A rendelés menete: 
Regisztrált partnerünknek a rendelés megkezdéséhez be kell lépnie a webáruházba  e-mail 
címének és jelszavának megadásával. 
Ezután válassza ki a szükséges termékcsoportot a baloldalon, majd a csoporton belül a kívánt 
terméket. Kattintson a kosárral jelölt megrendelés „gomb”-ra, majd adja meg a szükséges 
mennyiséget + ill. – használatával, majd  tegye a terméket a kosárba. A jobbfelső sarokban a 
neve mellett láthatja, hogy eddig hányféle terméket tett a kosárba. Itt a kosárra kattintva 
részletesen is megnézheti a kosár tartalmát. Ha már mindent betett a kosárba, akkor itt nyomja 
meg a „megrendelés” gombot. Ezután választhatja ki a szállítási módot (futár vagy posta ill. 
személyes átvétel), ill. megadhatja, hogy utánvéttel fog-e fizetni. A szállítási költséget a 
„Szállítási feltételek” szerint fogjuk meghatározni. A termékenkénti mennyiséget itt könnyen 
tudja módosítani, ezért nagyobb mennyiségeket itt tud megadni a legkönnyebben. 
Ezután véglegesítse a megrendelést. Ekkor utoljára áttekintheti az összes információt és ha 
minden rendben van, akkor nyomja meg a „rendelés feladása” gombot. 
A rendelés beérkezéséről egy automatikus visszaigazoló e-mailt fog kapni. 
 
Adatvédelmi nyilatkozat: 

A Mindenre Kép Kft. tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy 
személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás 
teljesítéséhez, másodsorban vállalatunk általános tevékenységének fejlesztéséhez használjuk 
fel. 



Ez egy nagykereskedelmi webáruház, ezért a webáruházba (egyéni, társas) vállalkozások 
regisztrálhatnak, akiknek a termékeink, szolgáltatásaink beleillenek a tevékenységi körükbe. 
A megadott Számlázási és Szállítási adatokat a rendelések teljesítéséhez használjuk fel. 

A Mindenre Kép Kft. a hírlevélre jelentkezőknek csak a kért hírlevelet fogja küldeni. A 
listáról bármikor lejelentkezhet. Ha bármilyen problémája adódik vele kapcsolatban, lépjen 
bátran kapcsolatba velünk az info@mindenrekep.hu  email címen.  

A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden 
esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek jogában 
áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat. 
Használja ehhez bejelentkezés után az „Adatok módosítása” funkciót. 

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelmi fejezetében nem kap választ, 
kérjük, küldje el az info@mindenrekep.hu címre. 


