
Cégadatok: 

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. 

Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai: 

Székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H 

Telephely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H 

Képviselő: - Puskás Norbert 

              - Puskás Kornél 

Adószám: 13336963-2-06 

Regisztrációs szám: 06-09-009410 

Bejegyző hatóság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 

Bankszámlaszám: 10401268-49575457-51501008 

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 1089/2012 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-59103/2012, NAIH-59104/2012, NAIH-59105/2012 

Telefonszám: 62/548-444, 62/551-100 

E-mail: info@maxim.co.hu 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai 

A www.olvas.hu weblap eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti 
szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék 
leírásában találja meg részletesen. 

Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket 
rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a Maxim Könyvkiadó és Oktatási 
Kft. segítségét a fenti elérhetőségek egyikén. 

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. 

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. 

A megrendelt termékek szállítása futárral történik, de lehetőség van a megrendelt termékek 
személyes átvételére is telephelyünkön a 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H cím alatt. 

A szerződés, rendelési folyamat 



A Megrendelő megrendelése elküldésével a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. vásárlójává 
válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek. 

A portálon a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-
mail címet is kérünk. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is. 

A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba tesszük, mely 
mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét, árát. 

A kosárban jelenik meg a rendelésünk, illetve amennyiben van a házhozszállítás költsége is. 

Itt változtathatunk a mennyiségeken, ilyenkor az „Újraszámol” gombot kell használni. A 
„Fizetendő összesen” a termékek és az esetleges kiszállítás végleges ára. Kérjük, nézze át a 
megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát. Amennyiben minden rendben van, 
kattintsunk a „Tovább” gombra. 

A „Tovább”gombra kattintva adhatjuk meg vagy módosíthatjuk számlázási vagy szállítási 
adatainkat. Kérjük, nézze át megadott számlázási és szállítási címét. Az adatbeviteli hibák 
javítására és módosítására a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Az 
adatbeviteli hibákat, a számlázási és szállítási adatokat az adott mezőkre (szövegre) állva 
szabadon lehet módosítani. 

Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat 
bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen 
formában nem adjuk tovább harmadik félnek. 

A Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi 
jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, 
hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A megrendelést számítógépes rendszerünk 
rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó 
kezeléséért, azt titkosítva tárolja, és azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Maxim 
Könyvkiadó és Oktatási Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó 
illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel 
szemben. 

A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés 
írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. iktatja, így az 
a későbbiekben is hozzáférhető lesz. 

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei 

Az olvas.hu portál szállítási költsége 800 Ft kiszállásonként amennyiben a rendelés értéke 
nem éri el a bruttó 10.000 Ft-ot. Bruttó 10.000 Ft feletti megrendelés esetén cégünk átvállalja 
a szállítási költséget. A Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. külföldi értékesítéssel nem 
foglalkozik. A kiszállítási határidő a megrendelés beérkezésétől számítva 1 hét. A 
futárszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között tudja a megrendelt árut kiszállítani. 

Egyedi kérés alapján: 
A megrendelt termékek szállítása futárral történik. Ebben az esetben a megrendelt termékek 
árát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak 



kell kifizetni. Ez esetben is 800 Ft kiszállásonként a szállítási költség amennyiben a rendelés 
értéke nem éri el a bruttó 10.000 Ft-ot. Bruttó 10.000 Ft feletti megrendelés esetén cégünk 
átvállalja a szállítási költséget.A megrendelt termékeket személyesen is átvehetőek 
telephelyünkön (6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H), ez esetben kérjük, igényét jelezze felénk 
az info@maxim.co.hu email címen. 

Könyvtárak, intézmények és tanárok részére megrendelések esetében átutalásos és csekkes 
fizetés is választható, melyeket regisztrációt követően automatikusan biztosítunk. 
Magánszemély részére a küldeményt utánvéttel biztosítjuk (a megrendelt termékek árát és az 
esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak kell 
kifizetni). 

Elállás joga, szavatosság 

Elállás joga 
A fogyasztót elállási jog illeti meg. A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a (a 
szövegre kattintva letölthető a jogszabály) alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc 
munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő a termék 
átvételekor kezdődik. Elállás esetén a terméket sértetlen állapotban a megrendelő nevének 
feltüntetésével saját költségén küldje vissza Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. 6728 
Szeged, Kollégiumi út 11/H szám alatti címére. Ebben az esetben a Maxim Könyvkiadó és 
Oktatási Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A Maxim 
Könyvkiadó és Oktatási Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő 
kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik. Portós, illetve utánvéttel 
visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék 
határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a 
fenti jogszabály felhatalmazása alapján. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási 
nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. 

Szavatosság: 
A megrendelt könyvekre a Ptk. 305. § (a szövegre kattintva letölthető a jogszabály) szabályai 
szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő 
lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft-t. 
Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban (a szövegre kattintva letölthető a 
jogszabály)  meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük, ha a cserére 
nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és 
kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén 
elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével 
kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a 
Maxim Könyvkiadó Kft-t terhelik. 

Szerzői jogok és hivatkozások 

A www.olvas.hu-n megjelenő információk a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. tulajdonát 
képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. 
Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan 
közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy 



kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk 
össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A www.olvas.hu-ra való 
hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse 
azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk. 

Adatvédelem 

A  Maxim Könyvkiadó Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. A 
regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. 
adatvédelemről szóló törvényre -, és csak saját promóciós kampányainak keretében használja 
fel, harmadik személynek nem adja át. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban 
bármikor visszavonhatja. 

Egyéb feltételek 

A www.olvas.hu weblapon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet 
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai 
teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft-t nem terheli 
felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a 
www.olvas.hu akadálytalan működését és a vásárlást. 

A Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást 
követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Maxim Könyvkiadó és Oktatási 
Kft-t nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató 
rovására történt csalás miatt. 

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben 
rögzített szabályokat, a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. szabadon érvénytelennek 
nyilváníthatja regisztrációját. 

 


