
FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
Jelen Fizetési feltételek az Innobet Kft. (továbbiakban: Eladó), és az általa működtetett www.kubio.hu 

weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a 

továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  

 

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül 

választhat: 

 

1. Készpénzes fizetés Eladó telephelyén 
 

Amennyiben a kiválasztott termék raktáron van, Eladó kecskeméti telephelyén a pénztárba történő 
befizetéssel lehet kiegyenlíteni a  termék vételárát és a szállítási költséget. Vevő  készpénzfizetési 

számlát kap. 

Ha a termék nincs raktáron, azt gyártani kell, Eladó a vételár 50 %-ának a pénztárba történő 

befizetésével tekinti a megrendelést véglegesnek és a gyártást beütemezi.  Vevő ekkor Előlegszámlát 

kap. A termék elkészültével Vevő értesítést kap és a vételár fennmaradó részének kifizetésével 

szállítható a termék. A végszámlát Vevő a teljesítéssel, azaz a termék átvételével egyidejűleg kapja 

meg. 

 

2. Banki átutalás vagy közvetlen banki befizetés (előreutalás) 

 
Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát banki átutalással csak az Eladó által történő teljesítést 

megelőzően van lehetősége kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését 

követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is 

megállapíthat.  

 

Amennyiben a kiválasztott termék raktáron van, a  megrendelés beérkezésekor a vételárról és a 

szállítási költségről Eladó előlegbekérőt állít ki, ami alapján Vevő banki utalással fizethet. Az utalás 

Eladó bankszámlájára érkezésekor Eladó erről előlegszámlát állít ki és ekkor a termék átvehető, vagy 

Eladó ekkor kezdi meg a szállítás szervezését. A végszámlát Vevő a teljesítéssel, azaz a termék 

átvételével egyidejűleg kapja meg. 

Amennyiben a termék nincs raktáron, azt gyártani kell, akkor Eladó a termék vételárának 50 %-áról 

állít ki előlegbekérőt. Ennek az összegnek Eladó bankszámlájára érkezésekor Eladó előlegszámlát állít 

ki és a megrendelt termék gyártását beütemezi. A termék elkészültével Eladó Vevőt értesíti és kiállítja 

az újabb előlegbekérőt a vételár fennmaradó 50 %-áról és szállítási költségről. A teljes összeg Eladó 

bankszámlájára érkezésekor újabb előlegszámlát állít ki, ekkor vehető át, vagy szállítható a termék. A 

végszámlát Vevő a teljesítéssel egyidejűleg kapja meg. 

A fizetés banki átutalással kizárólag az INNOBET Kft. Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 

50800128-15292890 számú bankszámlájára történhet. 

 

 

 

 



Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban 

szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből 

eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. 

Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés 

azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. 

Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül 

sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, 

postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.  

 

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges 

megszüntetésére. 

 

A számlát minden esetben az áru, illetve szolgáltatás átadásával, teljesítésével egyidejűleg adják át a 

Vevő részére. Eladó a fizetés lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített 

szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.  

 

A vételár kifizetésével kapcsolatban Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek: 

 

• Átvételkori készpénzes fizetés : Eladó nem számít fel díjat.  

• Banki átutalás (előreutalás): Eladó nem számít fel díjat. 

 
 

 

 
Kecskemét, 2016. március 8. 

 


