
 

Általános szerződési feltételek 
 
Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat, és igénybe veszi szolgáltatásainkat. Célunk az, hogy 
vevőink igényeire maximálisan odafigyeljünk, szolgáltatásainkkal ügyfeleink elégedettek legyenek.  
Annak érdekében, hogy a célunkat elérhessük a munkánkkal szemben magas elvárásokat 
támasztunk. Az elektronikus kereskedelem több helyen eltérő szabályokat követel meg a fizikai 
üzletben történő vásárlástól, ezért a webshopra vonatkozó vásárlási kondíciókat külön említjük. 
Kérjük olvassa el milyen feltételekkel tudjuk ezt nyújtani Önnek.  
 
Bevezető  
A www.kepmuves.hu, kepmuves.shop weboldal és webáruház üzemeltetőjének, valamint a webáruházban 
kapható termékek eladójának adatai (továbbiakban Társaság):  
Cégnév: Foresco Kft.  
Székhely: 2049 Diósd, Illés u. 8.  
Cégjegyzékszám: 13-09-140716  
Adószám: 22954581-2-13  
Email: info@kepmuves. hu  
 
Szolgáltatási áraink:  
Termékeink és szolgáltatási árait nyilvánosan elérhetővé tesszük üzletünkben, valamint a www.kepmuves.hu, 
kepmuves.shop weboldalunkon.  
Ha adott termék esetében eltérést tapasztalnak a publikált árak között, akkor mindig az alacsonyabb árat 
vesszük figyelembe.  
Árainkat forintban tesszük közzé, melyek mindig tartalmazzák az aktuális ÁFÁ-t.  
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, de a változtatás a már megrendelt és visszaigazolt termékeket, vagy 
szolgáltatásokat nem érinti.  
 
Szolgáltatásaink igénybevétele:  
Szolgáltatásainkat kétféle módon tudja igénybe venni.  
1. Üzletünkben önkiszolgáló rendelésfelvevő terminálokon tudja megrendelni az aktuális termékkört. A 
rendelés elkészítésében kollégánk segít, a program adta lehetőségeket bemutatja, de a megrendelő felelőssége 
az általa legjobbnak tartott beállításokkal leadni a rendelését.  
A fizetés a megrendelést követően történik. Fizetést követően kezdjük el a termék elkészítését.  
2. Szolgáltatásaink igénybevétele online szerkesztő szoftver segítségével.  
Rendelését leadhatja a www.kepmuves.hu weboldalról letöltött ingyenes szerkesztőszoftver segítségével is. A 
szoftver használata során (rendelés leadásakor) személyes adatok körébe tartozó adatokat is kérhetünk (pl: 
név, e-mail cím, telefonszám), melyet az Adatkezelési Szabályzatban leírt módon kezelünk.  
A szoftver használata rendkívül egyszerű, de ha elakadna, telefonos segítségnyújtást munkaidőben igénybe tud 
venni.  
 
Társaságunk által forgalmazott termékek megvásárlása: 
Üzletünkben és weboldalunkon számos, a szolgáltatásunk kiegészítését jelentő termék kapható.  Bármelyik 
termékünk megvásárlásakor Önt az 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény) szabályai illetik meg. 
Termékminőségi kifogás esetén a terméket cseréljük, ha nem tudunk értékben, funkcionalitásban azonos, vagy 
hasonló terméket biztosítani, akkor a vételárat visszaadjuk. Minden ilyen esetben a vásárlást igazoló nyugtát be 
kell mutatni.  
Webáruházban vásárolt termék esetén az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk.  
Egyedi igényre készített termék esetén (pl. egyedi, csak a Felhasználó részére készített méretű képkeret, vagy a 
Felhasználó saját képeiből készített termék) csak termékhiba esetén van módja a Felhasználónak elállni a 
rendeléstől, vagy a termékcserétől.          
 
A rendelésfelvevő terminálok használata, képtartalom.  
Az üzletben úgy alakítottuk ki a terminálok helyét, hogy az Ön munkáját harmadik fél ne nagyon zavarja. 
Felelősséget azonban nem vállalunk arra, hogy az üzletben más ügyfél is beleláthasson szerkesztésébe, esetleg 
megláthassa az Ön képeit.  



Pornográf, jó ízlésbe ütköző, vagy jogdíjas képeket nem dolgozunk ki, és fenntartjuk a jogot, hogy ezek 
kezelését, feldolgozását megtagadjuk.  
A rendelésfelvevő terminálok figyelmeztetnek, ha a rendelendő kép a kiválasztott méretben nem éri el a 
minőségileg elvárható felbontást (a eredmény esetleg homályos, pixeles). A Felhasználó a figyelmeztetés 
ellenére kérheti a kép kinyomtatását, de ebbe a esetben a Társaság nem vállal felelősséget az esetleges 
gyengébb minőségért. Mivel Felhasználó kifejezett kérésére történt a rendelés kidolgozása, nem állhat el a 
szolgáltatás kifizetésétől.      
A rendelés leadása, feldolgozása során átadott személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatunk szerint 
kezeljük.  
 
Rendelés elkészítésének ideje, rendelések feldolgozási sorrendje  
Többféle szolgáltatási határidőkkel dolgozunk, amik az adott termék, szolgáltatás függvényében változhatnak.  
A "Leggyorsabb" vagy "Aznapi" elkészítési idővel leadott rendeléseket beérkezési sorrendben készítjük el. 
Törekszünk a technikailag elvárható leggyorsabb elkészítésre, amit azonban az üzlet leterheltsége 
befolyásolhat. Azoknál a termékeknél, melyeket külső helyszínen készülnek (például nyomdai elkészítés) 
vevőinket kiértesítjük a termék üzletünkbe történő megérkezéséről.  
Ha a mi hibánkból nem tudjuk a kért szolgáltatási időt tartani, akkor a szolgáltatási időkhöz tartozó árak közti 
árkülönbözetet visszatérítjük (ha van az adott termékhez rendelt, eltérő elkészítési időhöz rendelt ár).  
Géphibából, külső feldolgozó hibájából adódó késés, vagy vis-major esetén kártérítési felelősséget nem 
vállalunk. A határidő változásról megkíséreljük értesíteni megrendelőinket.  
 
Digitális képtartalom tárolása.  
A rendszer felépítéséből adódóan a rendelésfeladás során felhasználóink képeit szerkesztenünk és tárolnunk 
kell. A leadott digitális anyagot legfeljebb 30 napig tároljuk. Külön kérésre korábban is töröljük. A tárolási idő 
alatt az adatállományból tudunk rendelés másolatot készíteni. Törlés után a rendeléshez tartozó minden adat 
és digitális állomány rendszerünkből elérhetetlen lesz.  
Az online rendelő és szerkesztő programon leadott rendelések egy felhő alapú informatikai rendszeren 
keresztül jutnak el üzletünkbe. Annak a rendszernek az üzemeltetését nem mi végezzük, ezért az ott keletkezett 
határidő csúszásért felelősséget nem vállalunk. A megrendelések beérkezését üzletünkbe nem tudjuk 100%-ig 
garantálni. A rendelő szoftver segítségével leadott megrendelések elkészülését követően vevőinket felhívjuk, 
vagy SMS üzenetet küldünk a megrendelő által megadott telefonszámra.  
 
Minőségi kifogások kezelése  
Minőségi reklamációkat átvételkor és kizárólag fizikailag sérülten kiadott képek és/vagy termékek esetén 
fogadunk el. Törekszünk arra, hogy kiváló minőségű terméket készítsünk el, de az Önnek megfelelő színeket 
termináljainkon vagy az online rendelő programban Ön tudja beállítani a kép elkészülését megelőzően. 
Digitalizált kép készítésekor, illetve utánrendelésnél is törekszünk az alapanyagból elérhető legjobb minőségre, 
de nem garantáljuk az eredetivel megegyező színeket.  
 
Feldolgozható digitális állományok  
A rendelésfelvevő terminál bmp, jpg, jpeg, png, gif, képformátumokat kezel. Az ettől eltérőeket, illetve azokat a 
képeket, melyekben nem találja meg a feldolgozáshoz szükséges paramétereket, nem jeleníti meg.  
Mobiltelefonnal készített képek digitális file szerkezete esetenként gyártó specifikus, amit a terminálok nem 
tudnak lekezelni, ezért elképzelhető, hogy a terminálon nem lehet betölteni.  
Az üzletben minden számítógépen vírusellenőrző program fut. Az esetleges vírusos file-okat a rendszer nem 
nyitja meg.  
Üzletünkben igen sokféle adathordozóról tudnak rendelést leadni, de nem minden tipust, szabványt 
támogatnak a rendelésfelvevő terminálok. Különleges igény esetén a rendelés megkezdése előtt kollégáink 
segítenek.  
Ha a vevő kifejezetten kéri a munkatárs segítségét a saját tulajdonú készülékéből (pl. fényképezőgép, mobil 
telefon) az adathordozó kivételére, azt csak saját felelősségére tesszük meg. Nem felelünk se a készülékért, se 
az adathordozóért és az azokon található adatokért. Kizárjuk felelősségünket adatvesztés és adattörlés esetére, 
akkor is, ha az a vevő kifejezett kérésére történik.  
 
Az elkészült termékek tárolása  
Az elkészült, de át nem vett rendeléseket 1 hónapig őrizzük. Selejtezés előtt a munkafelvételkor megadott 
telefonszámon, vagy egyéb kapcsolaton keresztül megkíséreljük a megrendelőt értesíteni. Az 1 hónapos 
határidő után, az értesítés eredményétől függetlenül megsemmisítjük az át nem vett megrendeléseket.  



 
Kepmuves.shop webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételek.  
 
Megrendelt áru átvétele. 
A webáruházunkban megvásárolt terméket többféle módon tudja átvenni:  
 
1. Személyes átvétel üzletünkben:   

Képműves Fotószaküzlet, Diósd Balatoni u. 2/a Interspar áruház üzletsorán.  
A rendelés a visszaigazolást követően üzletünkben személyesen is átvehető az üzlet nyitvatartási idejében.  

 
2. Házhozszállítás futárszolgálattal    

Házhozszállítás esetén a csomagot a Sprinter futárszolgálat szállítja ki, általában a felvételt követő 
munkanapon 8-17 óra között. A kiszállításról e-mailben és SMS-ben is tájékoztatást küld.  
Banki előreutalás választásával a szállítást akkor indítjuk, amikor  a vételár a  bankszámlánkon jóváírásra 
került.  Amikor a megrendelt árut átadtuk a futárszolgálatnak kézbesítésre, értesítést küldünk e-mailben.  
Ha az első kézbesítés sikertelen, a futárszolgálat a csomag érkezéséről és a kézbesítésről értesítőt hagy 
hátra, illetve a címzettel telefonon egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről. A futár a 
következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény átadni. Ha a második kézbesítési kísérlet is 
sikertelenül végződik, a futár a címem egy újabb értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a helyet, illetve őrzési 
időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti.  
Kérjük, kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg a csomagot! Ha a termékeken, vagy a csomagoláson 
sérülést, felbontás nyomát észleli vetessen fel jegyzőkönyvet. Sérült csomagot nem köteles átvenni. 
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el!  
  

3. Csomag átvétel Pick-Pack Ponton.  
Csomagját kérheti Pick-Pack pontos átvétellel amelyet az ország 240 településén található több mint 700 
pont közül választhatja ki.  A webáruházban vásárol terméket átadjuk a futárszolgálatnak és e-mailben 
értesítjük, hogy a csomag feladásra került és elküldjük a csomag azonosító kódot, mellyel neten keresztül 
nyomon követheti a csomag útját. A futárcég értesítést küld amikor a csomag megérkezett a kiválasztott 
Pick-Pack pontra. A csomag átvételére 7 nap áll rendelkezésre.    
 

4. Csomag átvétel Posta Csomagautomatából.  
Csomagját kérheti Posta Csomagautomatába is, amely az ország mintegy 50 pontján található. A 
webáruházban vásárol terméket átadjuk a Postának és e-mailben értesítjük, hogy a csomag feladásra került. 
A Posta SMS-ben és e-mailben értesíti arról, hogy megérkezett a csomagja és megküldi az átvételi kódját. Az 
automata érintőképernyőjén megadja a kapott kódot és telefonszámát, és már ki is nyitotta a 
megrendelését tartalmazó rekeszt. Ha csomagját árufizetéssel (utánvételesen) adta fel, az automata 
bankkártyaterminálján tudja rendezni az áru összegét. A rekesz a bankkártyás fizetés után nyílik. 

 
5. Csomag átvétele Posta Pontokon.  

Csomagját kérheti Posta Pontos átvétellel is. Ez esetben a Magyar Posta, a MOL és Coop áruházak összesen 
3050 telephelye körül válassza ki az Önnek legkényelmesebb átvételi pontot. A webáruházban vásárol 
terméket átadjuk a Postának és e-mailben értesítjük, hogy a csomag feladásra került. A Posta SMS-ben és e-
mailben értesíti arról, hogy megérkezett a csomagja a kiválasztott Posta Pontra és megküldi az átvételi 
kódját. A csomag átvételére 5 munkanap áll rendelkezésre.  

Fizetési módok 

1. Készpénzes és bankkártyás fizetés üzletünkben  
Képműves Fotószaküzlet, Diósd Balatoni u. 2/a Interspar áruház üzletsorán. A rendelés a visszaigazolást 
követően üzletünkben személyesen is átvehető. Készpénzes vagy bankkártyás fizetési módra van lehetőség.  
 

2. Utánvétel  
Ha a csomag átvételekor szeretne fizetni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.  
Ilyenkor a csomag értékét a futárszolgálat munkatársának kell kifizetnie, vagy a Pick-Pack és Posta Pontokon 
tudja kiegyenlíteni. A rendelés értékét készpénzben tudja rendezni. Kérjük segítse a futár munkáját azzal, 
hogy lehetőség szerint a pontos összeggel várja, mert nem minden esetben tud visszaadni.  
A legtöbb Pick-Pack és Posta Ponton azonban elfogadják a bankkártyás fizetést is. 



3. Banki előreutalás: 
Banki előre utalásnál a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára kérjük utalja át a rendelés 
ellenértéket. A megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelés számot.   
Kedvezményezett bankja Raiffeisen Bank Zrt. 
Kedvezményezett neve: Foresco Kft. - Képműves Fotószaküzlet 
Kedvezményezett számlaszáma: 12020407-01546563-00100001 
A csomag feladása a végösszeg számlánkra történő beérkezése után történik.  

 
4. Online bankkártyás fizetés:  
A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express 

   
 
Az online banki fizetést az OTP Mobil Kft. biztonságos rendszerén keresztül tudjuk biztosítani. Fizetéskor a 
rendszer átirányítja az OTP Mobil Kft. fizetési oldalára, ahol a kártya adatokat meg tudja adni. A Fizetés gombra 
kattintva a fizetés megtörténik, melyről értesítést kap, majd a visszatér a webáruházunk felületére. A 
weboldalon online történt fizetést követően a megrendelés feldolgozását és a szállítást a fizetési tranzakció 
lezárását követően kezdjük el. 
 
 
Jogorvoslat fóruma  
Mindig törekszünk arra, hogy vevőink igényét legjobb szakmai tudásunk alapján maximálisan kielégítsük. Ettől 
függetlenül előfordulhatnak olyan esetek, amikor vevőink elégedetlenek velünk. Panaszukkal először 
forduljanak a cégvezetőhöz a miklos@kepmuves.hu e-mail címen. Vevőinknek jogában áll jogorvoslati 
kérelemmel Diósd város jegyzőjéhez (2049 Diósd, Szent István tér 1. A épület ), illetve a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Bp. József krt. 6. tel: 1- 450 2598) fordulni.  

Társaságunk a fent leírt elvek szerint és vállalási feltételekkel nyújtja a szolgáltatást. A weboldal használatával 
(beleértve a webáruházban leadott rendeléseket, valamint az online rendelő program használatát) Ön elfogadja 
a fenti feltételeket, melyek a rendelés részét képezik.  

 

 


