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A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az Millenneum Computer Kft. (továbbiakban: Eladó) 
internetes webáruházában, azaz az upgrade-pc.hu portálon forgalmazott termékeket 
megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és 
felelősségét. Vevő az upgrade-pc.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási 
feltételeket. A Millenneum Computer Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen 
feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. 

1. A szerződés létrejötte

Az Millenneum Computer Kft. a megrendelésre vonatkozó összes adatot titkosított 
adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése 
érdekében a felhasználó számítógépén cookie-k kerülnek letárolásra. 

A webáruházban történt megrendelés leadását követően az upgrade-pc.hu portál üzemszerű 
működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, 
amely minősül a vásárlás visszaigazolásának, illetve a megrendelés sikeres rögzítését és az 
Eladó felé történt továbbítást nyugtázza. 

A Vevő tudomásul veszi, hogy az upgrade-pc.hu portálon végrehajtott megrendelést követően 
az Millenneum Computer Kft. által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolás 
következményeként a megrendelt termékre közötte és az Millenneum Computer Kft. között 
ráutaló magatartás révén kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött 
szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A 
szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv. 
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2. Szállítási feltételek

Az upgrade-pc.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 2-3 
munkanap, de legfeljebb 5 munkanap. Ha a termék(ek) elérhető(ek) és értéke/értékük 
meghaladja a bruttó 100.000 Ft-ot és munkanapokon 13 óráig bezárólag került leadásra a 
rendelés akkor 1-2 munkanap a várható szállítás ideje. A legtöbb termék külső raktárról 
elérhető! Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén 
lévő terméket kiszállítja, vagy postára adja. 

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének 
függvénye, amelyet az Millenneum Computer Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy 
telefonon egyeztet Vevővel. 

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az 
upgrade-pc.hu portálon megrendelt terméket átvette. 

Az Millenneum Computer Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi 
átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet. 

3. Árak, fizetési mód és fizetés

Az upgrade-pc.hu webáruházában a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó 
(27%) bruttó vételára is fel van tüntetve. 

Az Millenneum Computer Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen 
oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak 
és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési 
lehetőségektől is. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem 
vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. 

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja 
ki. 

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő 
a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Millenneum Computer 
Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket 
kiszámlázni Vevő részére. 

• Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a
banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő
az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a megrendeléstől
számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Millenneum Computer Kft.
bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

• Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék
kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Millenneum
Computer Kft.-nek vagy megbízottjának.

• Ha a Vevő online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a vételárat, sikeresség esetén az
oldal visszajelzést ad róla, illetve a regisztrációkor megadott e-mail címre is kapni fog



visszaigazolást, mind az upgrade-pc.hu címről, és a SIX Payments rendszertől is. Ha 
nem sikerül, lehetősége van újra próbálkozni, viszont ha nem sikerül továbbra sem, 
akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. 

  

4. A jótállás (garancia), szavatosság 

Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást 
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére 
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is 
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy 
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 
már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a 
szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap 
eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert 
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 



Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó választása szerint kellékszavatossági vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Felhasználónak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 
felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 

Elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 
termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény 
teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. 



Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő 
határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a 
kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél választása szerint a 
vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja 
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
nincs helye. 

Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás 
jótállásra köteles, amennyiben a felhasználó fogyasztónak minősül. 

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 
helyezés napjával kezdődik. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt 
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, 
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból 
fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül 
megilletik. 

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a 
természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek 
a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve 
a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű 
használatából keletkeztek. 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A szavatossági igény esetén történő eljárás   

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet 
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak 
nyugtával). 
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 
köteles felvenni. 
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátani. 
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak 
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról az igény elutasítása esetén az elutasítás 



indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is öt munkanapon belül, igazolható 
módon köteles értesíteni a fogyasztót. 
A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, 
és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt 
napon belül elvégezze. 

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása 

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló 
leírásokban foglaltak kivételével, az Millenneum Computer Kft. semminemű egyéb jótállást 
nem vállal. 

A felelősség korlátozása 

Az Millenneum Computer Kft. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a 
szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt 
haszonért. 

Az Millenneum Computer Kft. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél 
bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő 
által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. 

Az Millenneum Computer Kft. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési 
zavarokért. 

Az Millenneum Computer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén 
vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 

Elállás joga 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon 
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen 
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján (nyilatkozat minta itt 
letölthető) (pdf) vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. 

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül 

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 
napon belül vissza kell juttatnia. 

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés 
megtérítését. 

https://upgrade-pc.hu/dokumentumok/vasarlastol-valo-elallasi-jog-nyilatkozat.doc
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Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a 
terméket átveszi. 
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban 
is gyakorolhatja elállási jogát. 
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e 
költség viselését. 
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül 
más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból 
adódó anyagi kár megtérítését. 
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a 
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, 
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 

A termék visszaszolgáltatása 

A Vevő az Millenneum Computer Kft-vel kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet értelmében 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a 
naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. 

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, 
ha a csomagolást a Vevő felbontotta. 

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Millenneum Computer 
Kft-hez eljuttatott nyilatkozattal (nyilatkozat minta itt letölthető) (pdf) gyakorolhatja. Az 
elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket 
minden esetben a Vevő viseli. 

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos 
csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent 
meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket 
visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Millenneum Computer Kft. az elállást 
követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, 
köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve 
például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a 
visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az 
Millenneum Computer Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat 
számítson fel a Vevőnek. Millenneum Computer Kft. követelheti a fogyasztótól a 
(visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 

Amennyiben a terméket az Millenneum Computer Kft. üzemképtelen állapotban adta át a 
Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási 
igényével és kéri a termék kicserélését, az Millenneum Computer Kft. a terméket kicseréli. 

Jogérvényesítési lehetőségek 

https://upgrade-pc.hu/dokumentumok/vasarlastol-valo-elallasi-jog-nyilatkozat.doc
https://upgrade-pc.hu/dokumentumok/vasarlastol-valo-elallasi-jog-nyilatkozat.pdf


Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy az Millenneum Computer Kft. tevékenységével kapcsolatos 
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat): 

Millenneum Computer Kft. 

Cím: 5000 Szolnok, Búvár utca 11. 

Telefon: +36 20 941 5734 

E-mail: info@upgrade-pc.hu 

Weboldal: https://www.upgrade-pc.hu 

Az Millenneum Computer Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül 
köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Millenneum Computer Kft. elutasítja, köteles álláspontját 
az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Millenneum Computer 
Kft. köteles öt évig megőrizni. 

Az Millenneum Computer Kft. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen 
elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-18:00 között fogadja. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az Millenneum Computer Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló 
fogyasztói jogvita Millenneum Computer Kft-val való tárgyalások során nem rendeződik, az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói 
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi 
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél 
eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő 
békéltető testületnél. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület elérhetősége 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304 szoba 
Név: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit 
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu; 

mailto:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu


Telefonszáma: (20) 373 2570 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: 
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének 
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad 
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett 
működő békéltető testület illetékes. 
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A 
platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, 
ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az 
online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr 
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek 
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson 
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a 
vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet 
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 
felajánlására terjed ki. 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság 
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 

Egyéb feltételek 

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes 
tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. 
rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 

Az Millenneum Computer Kft. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz. 

Jelen Üzletszabályzat 2020. május 15-től érvényes visszavonásig. 
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