
Fontos információk 

 

Mielőtt rendelne, kérjük, olvassa el jelen tájékoztatót! 

 

Rendelési feltételek: 

Webshop szolgáltatást rendelhetnek  

• azon ügyfelek, akik már rendelkeznek a rEVOL Express programcsalád minimálisan Számlaíró, 

SzámlaVarázsló, Kereskedelem Extra, Webshop kapcsolat modulkombinációjával, illetve 

• nem rendelkeznek rEVOL Express-szel, de szándékukban áll a webshop szolgáltatást azzal 

együtt igénybe venni. Ez utóbbi esetben ügyfelek az új cégeknek kiajánlott csomagjaink közül 

választhatnak. 

Kipróbálás: 

A webshop szolgáltatás két hétig ingyenes kipróbálható. A csomag tartalmára jelen weboldalon 

feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, nem tartalmazzák a szolgáltatás minden elemét. 

Miután a kipróbálás ingyenes, reklamációt a kipróbálást követően nem tudunk elfogadni a csomag 

tartalmára vonatkozóan. 

A rEVOL Express számlázó program működése is kipróbálható a demó verzió letöltésével. A webshop 

és a rEVOL Express együttműködését INGYEN tesztelheti, ha a rEVOL Express 5.15-ös verziójában a 

bemutató cégbe belépve a webáruház-kapcsolat modult bepipálja, és nyit egy két hétig teljesen 

díjmentesen használható webáruházat. 

Megrendelés: 

A megrendelést követően a szolgáltatási díjat kártyán, vagy átutalással egyenlítheti ki. A szerződés a 

megrendelés visszaigazolásával jön létre. Elküldött visszaigazolás esetén, mely a program használatra 

jogosító termékkódot is tartalmazza, elállásnak helye nincsen. 

Elállás: 

A megrendeléstől mindaddig elállhat, amíg a visszaigazolását nem kapta meg. A visszaigazolás e-

mailen történik a megrendeléskor megadott e-mail címre. A szolgáltatónál elküldöttként 

nyilvántartott visszaigazolás megérkezettnek minősül. 

Webshop bérlet és terméktámogatás viszonya: 

Webshop szolgáltatást bérelni kizárólag meglévő rEVOL Express mellé lehetséges, a rEVOL Express 

terméktámogatásának érvényességi ideje alatt. Amennyiben a rEVOL Express terméktámogatása 

lejárt, a webshop szolgáltatás bérleti jogviszonya is megszűnik. 

A bérlet futamideje: 

A bérleti jogviszony a végleges termékkód átvételétől és/vagy az online elérhető szolgáltatások 

elérhetővé tételének visszaigazolási napján indul. Ha a végleges termékkód átvétele és/vagy az online 

elérhető szolgáltatások elérhetővé tételének visszaigazolása a hónap 15. napjáig történik meg, az 

érvényességi idő havi bérlet esetén a hónap végéig, éves bérlet esetén a következő év azonos 

hónapjának első napjáig tart. Ha a végleges termékkód átvétele és/vagy az online elérhető 



szolgáltatások elérhetővé tételének visszaigazolása a hónap 16. napján vagy azt követően történik, az 

érvényességi idő havi bérlet esetén a következő hónap végéig, éves bérlet esetén a következő év 

azonos hónapját követő hónap első napjáig tart. 

A Szolgáltatási Szerződés lejártát lehetőleg legalább 15 nappal megelőzően Szolgáltató számla vagy 

díjbekérő formájában ajánlatot tesz a Szolgáltatások változatlan összetételben történő igénybe 

vételére, Szolgáltató mindenkor érvényes díjszabása alapján. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy 

Szolgáltató köteles lenne ilyen ajánlatot tenni a Szerződés fenntartására. Amennyiben Ügyfél az 

ajánlatot elfogadja és a díjat a Szolgáltatási Szerződés érvényességének lejárta előtt valamilyen, 

Szolgáltató által elfogadott formában megfizeti, a Szolgáltatási Szerződés egy újabb időszakra 

meghosszabbodik. 

Csomagváltás/felmondás: 

A bérleti díj előre meghatározott időegységekben (pl. hónap, év) kerül kiszámításra. A bérleti díj 

megfizetésével a bérleti időszak idejére egy határozott idejű szerződés jön létre felek között. 

Amennyiben Felhasználó a bérleti időszak lejárata előtt a szerződést fel kívánja mondani, az előre 

megfizetett bérleti díj visszaigénylésére nem jogosult. Amennyiben rEVOLUTION szünteti meg a 

bérleti jogviszonyt a bérleti időszak lejáratát megelőzően, úgy a megszűnés hatályba lépésétől a 

bérleti jogviszony lejáratáig tartó időszakra vonatkozóan köteles Felhasználónak az időarányos bérleti 

díjat visszatéríteni. 

Amennyiben Ügyfél változtatni szeretne az igénybe venni kívánt szolgáltatásokon, azt a Szolgáltatási 

Szerződés lejártát megelőzően legalább 15 nappal jelezni köteles Szolgáltató felé, és a változás havi 

szolgáltatási jogviszony esetén a még anyagilag nem rendezett szolgáltatási időszak első napján lép 

életbe, amennyiben a következő szolgáltatási időszak ellentételezése a szolgáltatási időszak 

kezdetéig Szolgáltató számlájára jóváírásra kerül. Éves szolgáltatási jogviszony esetén a szolgáltatási 

időszak lejárata előtt kisebb funkcionalitású csomagra váltani nem lehet, emelt funkcionalitású 

csomag biztosítását Szolgáltató egy adott hónap első napjától vállalja, ha ez irányú igényét Ügyfél 

legalább 15 nappal korábban bejelentette és bérleti időszak végéig a különbözeti díjat előre 

megfizette. 

Számlázás: 

Szolgáltató minden egyes bérleti szolgáltatást a rEVOL Express rendszerben főcégként nyilvántartott 

cég nevére és címére számláz ki. 

Hibabejelentés: 

A webshop működésével kapcsolatos hibákat a techsupport@revolshop.hu e-mail címen jelentheti 

be. Ha a rEVOL Express működésével kapcsolatban van kérdése a help@revol.hu címre írjon. 

Hibabejelentést munkanapokon 8:30 és 16:30 között tudunk fogadni. 

 

Jelen tájékoztató dokumentum nem minősül szerződésnek, vagy a szerződéses jogviszony 

szabályozásának. A tájékoztató dokumentum és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és/vagy 

REVOL EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVERENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE 

(Licencszerződés) közötti ellentmondás esetén az utóbbiak, tehát ÁSZF és Licencszerződés az 

irányadóak. 


