
Általános Szerz ődési Feltételek  

  

A cég adatai:  

  

Cég neve: Major Légfék Kft.  

Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  

Adószám:13227724-2-43 

Székhely és telephely: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 303.  

Telefon: 06-1-278-2522 

Tel./Fax: 06-1-425-1125 

E-mail: majorlegfek[kukac] enternet.hu  

  

A szerződés tárgya:  

  

A Major Légfék Kft. vevői számára lehetővé teszi, hogy on-line eléréssel juthassanak készlet és 

árinformációkhoz és vásárlásaikat is így bonyolíthassák le. 

A webshopban található tételek, a Major Légfék Kft. raktárában lévő, vagy ott megfordult termékek 

azonosítószámait tartalmazzák. 

A webshopban látható egyes áruk teljes leírását és jellemzőit az adott árucikk gyártójának honlapján 

tekinthetik meg. A termékek megnevezés és megjegyzés rovatában szereplő adatok pontatlanságáért 

és az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk felelősséget nem vállal. 

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. 

  

 



A szerződés feltételei:  

  

A Major Légfék Kft. jelen szerződésben szabályozza a webshop szolgáltatással és annak 

igénybevételével kapcsolatos feltételeket, jogokat, kötelezettségeket és egyéb lényeges 

körülményeket. A szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően az érvényes Polgári 

törvénykönyv, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások az 

irányadóak. 

  

A szerződés hatálya:  

  

Életbe lép a termék, és az esetlegesen kapcsolódó szállítási szolgáltatás megrendelésével. 

A webshop a hálózat sajátosságai miatt belföldről és külföldről is elérhető. A Major Légfék Kft. belföldi 

és külföldi megrendeléseket is tud fogadni, ám a külföldi ügyfelek csak telephelyünkön tudják az árut 

átvenni. 

  

A szerződés létrejötte és módosítása:  

  

Általános jellemzők: 

A szerződés a Major Légfék Kft. internetes felületéről küldött megrendeléssel, illetve jelen szerződési 

feltételek elfogadásával jön létre. A webshopban történő vásárlás feltétele a szállítási adatok és 

elérhetőségek megadása és bejelentése bármi nemű változás esetén. A megrendelések akkor jönnek 

létre , amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóvá hagyja, s a rendelés rögzítéséről a 

megadott e-mail címen értesítést kap. 

  

  

  

  



Megrendelés módosítása és sztornírozása: 

A Major Légfék Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor – ha közben az 

áru elfogyott – a megrendelést érvénytelennek tekintse és erről az ügyfelet tájékoztassa. 

A megrendelés bármilyen jellegű módosítása csak a Szállító részére történő átadás előtt lehetséges. 

Ez MPL esetén déli 12 óra, 24H esetén 14 óra és csak pénteken 13 óra. 

A Major Légfék Kft. az adott rendelés módosítását vagy sztornírozását a vevő jogosult felhasználójától 

csakis írásos formában (e-mail-en, telefaxon) a megrendelés kódjának és a megrendelt tétel(ek) 

adatainak, valamint a megrendelés dátumának megjelölésével fogadja el. 

  

  

Fizetési feltételek: 

A Vásárló a vásárolt áru(k) és az esetleges kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellenértékét a Major Légfék 

Kft. OTP Bank Zrt – nél vezetett 11721026-20284239 számú számlájára átutalja, vagy személyes, 

illetve a Szállítónál való átvételkor készpénzben teljesíti. Személyes átvételkor lehetőség van 

bankkártyás fizetésre is. Utánvétes szállítás esetén a Vásárló köteles a kiszállított áru(k) teljes 

összegét átvételkor megfizetni a Szállítónak. Az alapértelmezett fizetési módokat a Major Légfék Kft. 

és az adott vevő között érvényes megállapodások alapján válassza ki webshopunkban a 

megrendeléskor. Külön megállapodás híján nem választható a későbbi banki átutalás. 

  

Szállítási módok: 

Személyes átvétel: cégünk telephelyén nyitvatartási időben hétfőtől péntekig 8-16 óra között. 

Utánvét: Az összeget a Vásárló az átadó Szállítónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) 

ellenértékét és a szállítási költséget. 

Csomagküldemény: Átutalás esetén – amely tartalmazza a szállítás díját is – a Vásárló a Szállítónak 

nem fizet, megállapodás szerint a bankszámlánkra utalja át a megrendelt áru(k) ellenértékét a 

teljesítést megelőzően, vagy a vevőre érvényes halasztott fizetéssel. 

  

Szállítási díjak és határidők: 



  

A megrendelt termékeket a Magyar Posta MPL futárszolgálatával vagy a 24H futárszolgálattal 

szállítjuk házhoz az ország egész területén. 

  

Az MPL a 12 óráig megrendelt termékeket másnap szállítja. Az MPL szombaton nem szállít, a pénteki 

rendelést hétfőn viszi ki. 

MPL 24 órás házhozszállítási díj banki átutalás esetén: bruttó 1.375 Ft 

MPL 24 órás házhozszállítási díjak utánvétes kiszállítás esetén: 

50.000 Ft értékig bruttó 2.000 Ft 

50.000 Ft érték felett minden megkezdett 10.000 Ft után még bruttó 375 Ft 

  

A 24H futárszolgálat a 14 óráig (kivétel péntek 13 óra) megrendelt termékeket legkésőbb másnap 

reggel 9 óráig kiszállítja. 

  

24H házhozszállítási díjak banki átutalás esetén hétköznap: 

 2 kg-ig            bruttó 2075 Ft 

 5 kg-ig            bruttó 2500 Ft 

10 kg-ig            bruttó 3100 Ft 

20 kg-ig            bruttó 3775 Ft 

30 kg-ig            bruttó 4640 Ft 

  

Az utánvét díjai: 

50.000 Ft-ig                bruttó 625 Ft 

100.000 Ft-ig             bruttó 1250 Ft 



150.000 Ft-ig             bruttó 1875 Ft 

200.000 Ft-ig             bruttó 2500 Ft 

250.000 Ft-ig             bruttó 3125 Ft 

  

A szombati kiszállítás felára a fuvardíj 50%-a. 

  

Sikertelen kézbesítés: 

Az MPL futárszolgálat esetében a levélszekrényben hagyott értesítő szelvénnyel lehet a legközelebbi 

postán átvenni a küldeményt. 

A 24H futárszolgálat telefonon egyeztet új időpontot a címzettel. 

  

A Vásárló jogai és kötelezettségei: 

A Vásárlónak lehetőséget adunk, hogy a megrendelt terméket 5 munkanapon belül a Major Légfék 

Kft. részére hiánytalanul, sértetlen állapotban és eredeti csomagolásban visszaküldje. A 17/1999.(II.5.) 

Kormány rendelet – Távollévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés költségei a 

Vásárlót terhelik. A Major Légfék Kft. az áru ellenértékét 30 napon belül visszajuttatja a Vásárlónak. 

Nem gyakorolható az elállás olyan termék esetén, amely nem raktárról, hanem külön a vásárlónak lett 

beszerezve. 

  

Adatvédelem:  

A weboldalt üzemeltető Major Légfék Kft. kijelenti, hogy a vásárló adatait nem adja át harmadik félnek 

vagy szervezetnek. A személyes információk csak megrendeléshez kötöttek, így azokat csak 

kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz használjuk. 

  

 

 



Garancia:  

  

Új termékek: 

A gyártó 12 hónap garanciát ad. 

Reklamáció esetén kérjük a mellékelt garancia űrlapot kitöltve az alkatrészt visszaküldeni. 

A hibás alkatrészt visszaküldjük a gyártóhoz, aki fenntartja magának a jogot a garanciális igény 

elbírálására. A vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az ügyfelet és a döntésnek megfelelően 

kártalanítjuk vagy a reklamált alkatrészt visszajuttatjuk. 

  

Általunk javított alkatrészek: 

6 hónap garanciát adunk. 

A reklamált alkatrész vizsgálata nálunk történik és azonnal döntés születik a garancia jogosságáról. 

  

Betétdíjas termékek: 

Ilyen termék vásárlása esetén kérjük a megjelölt azonosítószámú betétdíjat is a kosárba téve 

megvásárolni. Az aktuális betétdíj összegéről adott terméknél tájékoztatjuk a vevőt. 

A betétdíjat 30 napon belül visszafizetjük, ha visszaküldi nekünk a külső károsodás nélküli, elromlott 

alkatrészt. A visszaszállítás a vevő költségére történik. A már szétszedett vagy külsőleg károsodott 

alkatrészért az illetékes KNORR-BREMSE nem fizet. A cseredarab visszahozásakor kérjük 

hivatkozzon a vásárlás időpontjára vagy a számlaszámra. Cseredarabért a vásárlástól számított 12 

hónapon belül fizetünk.   

  

 


