ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Felek

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetõje:
Cégnév: Max-Brand Kft.
Székhely: 3934 Tolcsva, Táncsics Mihály utca 12.
Nyilvántartást vezetõ cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-030026
Adószám: 26087360-2-05
Bankszámlaszám: 11734169-25860519
EU-s (közösségi) adószám: HU26087360
Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36303085151
E-mail kapcsolat: maxbrandkft@gmail.com

1.2 A Webáruház az internet hálózatán a www.kesleltetes.hu URL alatt érhetõ el. A szerzõdésre
magatartási kódex nem vonatkozik.

1.3. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt
magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerzõdés jön létre Ön, mint a Webáruház
használója, valamint az Eladó között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen
ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem
használhatja, a webshopban vásárlást nem eszközölhet.

1.4. Az Eladó a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidõket,
stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés
idõpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell
hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerzõdéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem
érintik.

1.5. Webáruház tartalma kizárólag 18 éven felüliek részére szól! Tizennyolcadik életévüket be nem
töltött személyek nem látogathatják az oldalt.

1.6. A szerzõdés nyelve magyar.
Regisztráció

2.1. A Webáruház tartalmának minden része elérhetõ bárki számára, regisztráció nélkül és a
vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha a Vásárló regisztrálni kíván a

Webáruházba, akkor a következõ adatokat kell megadnia az Eladó részére:
Név,
Email cím,
Jelszó,
Cím (szállítási, számlázási cím),
Telefonszám.

A regisztráció sikerérõl az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikerérõl.

2.2. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az kesleltetes@gmail.com e-mail címre
küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követõen az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a
regisztráció törlésérõl. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követõen 3 munkanapon belül
kerülnek a rendszerbõl; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és
dokumentumok megõrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok
visszaállítására többé nincs mód.

2.3. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a
Vásárló a felelõs. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni
jelszavát, ha pedig feltételezhetõ, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon
visszaél, köteles egyidejûleg értesíteni az Eladót.

2.4. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint
frissíti annak érdekében, hogy azok idõszerûek, teljesek és a valóságnak megfelelõek legyenek.
A vásárlás menete

3.1. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a
,,Kosár" funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. Minimális
rendelési összeg nincs. A termékek kiválasztását követõen a tényleges rendelési folyamatot a
,,Pénztár" feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelõ ûrlap kitöltésével lehet
magát a rendelést elküldeni. A Webáruházban történõ elsõ vásárlást megelõzõen szükséges
regisztrálni, a késõbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell
bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a késõbbi vásárlást és a különbözõ kedvezmények
igénybevételét.

3.2. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A
megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló az regisztrációs és
vásárlási oldalon található mezõket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredõ károkért,
illetve a folyamat közben felmerülõ technikai problémákért az Eladó felelõsséget nem vállal. A
hibásan vagy nem kellõ részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén
felmerülõ szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.
Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetõségei:

4.1. Az adatbeviteli hibák javítására a ,,Megrendelés jóváhagyása" gomb megnyomása elõtt van
lehetõség. A visszalépéshez a 'Vissza' gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat
és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a 'Vásárlói adatok'
menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenõrizhetõ, változtatható, vagy akár törölhetõ. Ha a
megrendelés elküldését követõen észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az
kesleltetes@gmail.com e-mail címen.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó legkésõbb az ajánlat megérkezését
követõ 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely
visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott
adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a
megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget
és a fizetendõ végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a
visszaigazoló e-mailben szereplõ adatok tekintetében, azt 1 napon belül jelezheti az Eladó felé, a
nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.2. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az
elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.3. E visszaigazoló e-mail Eladó részérõl a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minõsül, mellyel
érvényes szerzõdés jön létre az Eladó és Vásárló között.

5.4. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló
e-mailben szereplõ adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt
rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások
egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerzõdés a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet
hatálya alá tartozik, és szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Termékek ára, jellemzõi, csomagolás

6.1. Termékek ára

A termékek mellett feltüntettet ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó ár. A Webáruházban
feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruház felületén szereplõ

termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegûek és a valóságtól eltérhetnek. A
raktárkészlet gyors változásai miatt elõfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére ,,raktáron"
lévõként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért az Eladó
felelõsséget nem vállal, a hiba felismerését követõen tájékoztatja a vásárlót.

Az Eladó nem köteles teljesíteni a nyilvánvalóan hibásan árazott (pl. egy vagy több tizedesjegy
hiánya) termékekre leadott megrendeléseket, ilyen esetben jogosult a hibát jelezni a Vásárló felé és
elállni a szerzõdéstõl. Amennyiben a megrendelésben és a visszaigazolásban feltüntetett árak
között eltérés adódik, úgy a visszaigazolásban foglalt adatok tekinthetõek irányadónak. Ilyen eltérés
esetén a Vásárló és az Eladó is jogosult elállni a szerzõdéstõl a termékek kifizetéséig a 9.1.
pontban foglaltak szerint.

6.2. Csomagolás

A megrendelt termékeket az Eladó minden esetben DISZKRÉTEN csomagolt küldeményben
szállítja, amely csomag sem küllemében, sem a feladó megjelölésében nem utal a küldemény
tartalmára. A Vásárlók adatait az Eladó bizalmasan kezeli, így a Vásárlón kívül sem a rendelés
ténye sem a Vásárló adatait nem fedi fel másnak, nem adja át más személynek vagy cégnek
(kivéve a futár cégeket). (bõvebben lásd az Adatkezelés cím alatt)

6.3. Fontos termékjellemzõk, méretek

A Webáruházban forgalmazott erotikus ruhanemûk méretezése nagyságban eltér a
Magyarországon megszokottól (rendszerint nagyobbak), ezért kiemelten fontos az adott termék
oldaláról elérhetõ mérettáblázat használata. Az Eladó kiemelten kéri minden Vásárlóját a méretek
pontos kiválasztására, mert a megvásárolt erotikus ruhanemûket higiéniai okok miatt nem áll
módjában visszacserélni nem megfelelõ méret kiválasztása esetén.

A számítógépes beállításoktól függõen az egyes termékek színárnyalata a képi megjelenítésen
eltérõ lehet a valóságostól, ezért az Eladó és a Webáruház felelõsséget nem vállal.
Kiszállítás

7.1. Kiszállítás

A rendeléseket az Eladó általában 1 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott
termék raktáron van. Az Eladó törekszik a szállítási határidõ betartására, azonban nem vállal
felelõsséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idõ nem tartható. Az esetleges késedelem esetén
az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos
idejérõl.

A Vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel esetén az átvétel idõpontjában a csomag
sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenõrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben

mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a
Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzõkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású
terméket a Vásárló csak saját felelõsségére veheti át. Az Eladónak utólag jegyzõkönyv nélküli
mennyiségi és minõségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény
aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag mind külsõleg, mind pedig tartalmát
illetõen megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a
csomagolás vagy a termék).
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényérõl a szállító értesítést
hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A
kiszállítás munkanapokon 8-18 óra között történik. A Vásárló köteles olyan szállítási címet megadni,
ahol a fenti idõintervallumban elérhetõ. A kiszállított csomag diszkrét, így a cím munkahelyi cím is
lehet!

7.1.1. Szállítási és fizetési módok
POSTAPONT CSOMAGAUTOMATA (ELÕRE FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL VAGY
ÁTUTALÁSSAL)

Postaköltség: 790 Ft
POSTAPONT CSOMAGAUTOMATA (UTÁNVÉT)

Postaköltség: 990 Ft
POSTAPONT (ELÕRE FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL VAGY ÁTUTALÁSSAL)

Postaköltség: 790 Ft
POSTAPONT (UTÁNVÉT)

Postaköltség: 990 Ft

1. GLS FUTÁRSZOLGÁLAT (ELÕRE FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL VAGY ÁTUTALÁSSAL)

Postaköltség: 890 Ft
GLS FUTÁRSZOLGÁLAT (UTÁNVÉT)

Postaköltség: 1.190 Ft

A szállítást végzõ társaságok által vállalt idõgaranciára tekintettel a munkanapokon 14:00 óráig
leadott megrendelések átadása a tárgynapon megtörténik, így kézbesítésükre várhatóan már a
kövewtkezõ munkanapon sor kerül.

Minden belföldi szállítási és fizetési mód esetén a 20.000 Ft rendelési érték feletti csomagok
szállítása Ingyenes.

KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁS GLS FUTÁRSZOLGÁLATTAL (ELÕREFIZETÉS UTÁN)

Postaköltség: 3.990 Ft

Minimum rendelési érték: 5.000 Ft

1 munkanap alatt: Szlovákiába

2 munkanap alatt: Ausztriába, Csehországba, Horvátországba, Lengyelországba, Németországba,
Romániába, Szlovéniába

3 munkanap alatt: Belgiumba, Hollandiába, Luxemburgba

Külföldi szállítás csak elõre történõ bankkártyás fizetéssel választható.

Más országokba történõ szállítással kapcsolatban keresse Ügyfélszolgálatunkat.

Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban
,,Fogyasztó").

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén
a terméknek,
több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ha a terméket meghatározott idõszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzõdéstõl indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerzõdés megkötésének a napja és a termék átvételének
napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát.

8.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF
1.2. pontjában feltüntetett elérhetõségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidõben
gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási nyilatkozatát az
Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 9.2. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül

történõ értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidõ
számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt
érdemlõen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1.2. pontban feltüntetett címére
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon
belül visszaküldeni. A határidõ betartottnak minõsül, ha Fogyasztó a 14 napos határidõ letelte elõtt
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Eladó címére történõ visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az
utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének
költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is,
kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott. Eladó jogosult a
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem
igazolta hitelt érdemlõen, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül az Eladó a korábbi idõpontot veszi
figyelembe.

8.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza (pl. a szexuális segédeszköz, kozmetikai
termékek, krémek, masszázsolajak). Az ilyen termékek visszavétele az Eladótól nem várható el
akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védõ csomagolást már felbontotta és/vagy
rendeltetésszerû használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi
testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy
egészségügyi minõsége már nem garantálható.

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a Vásárlót, ha a termék csomagolását
még nem bontotta fel.
Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet.

Fogyasztói szerzõdés esetén Vásárló az átvétel idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása

idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait Vásárló
érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves
elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére
Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba
felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni az Eladóval.

Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az
Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó
csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a
termék hibája a Vásárló részére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben az Eladó
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló
által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után
azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés
idõpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktõl - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthetõ
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minõsül
érvényesítettnek.
Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz
elõírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói
szerzõdés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Az Eladó azonban nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre

vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen az
Eladó címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:
Név:
Cím:
Email:

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más
hiba sem válik felismerhetõvé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket
nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket
személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történõ újbóli kiszállítását.
A felelõsség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részérõl az internet lehetõségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
lehetséges hibákra.
Az Eladó semmilyen módon nem felelõs az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen
okból is következtek be:
Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerû
megváltozása.
Bármilyen mûködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház
akadálytalan mûködését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy
elektronikus formában érkezett -, de fõleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelõ mûködése.
Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelõs semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a
Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Vásárló felelõsséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve
Webáruházban történõ közzétételébõl eredõ károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget
megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Webáruház részét képezõ nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása)
minden Vásárló saját felelõsségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált,

ugyanakkor, amennyiben jogsértõ vagy érdeksértõ tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés
érkezik, ill. az bármely más módon az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom
illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlõdõ, vagy súlyos
jogsértést megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az
oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.
Szerzõi jog

A Webáruház felületén található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertetõ, tájékoztató,
jelen ÁSZF, stb), ábra, kép, más információ illetve adat) szerzõi jogai térbeli és idõbeli korlátozás
nélkül az Eladót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban
történõ vásárlástól eltérõ célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó szerzõi és
egyéb jogainak megsértése vagy e szerzõdés megszegése esetén azonnal jogi eljárást
kezdeményez a jogsértõvel szemben. A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja, hogy a
Webáruház tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérõ felhasználása akkor is
jogsértésnek minõsül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzõi jogi oltalom
alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Vásárló elfogadja, hogy az Eladó a kárának külön bizonyítása
nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetõjének.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok elõtt eljárást kezdeményezzen minden
olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el,
illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelõsségre semmilyen, harmadik személy
által valamely felhasználó vagy Vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért
érdeksérelem esetén az Eladójogosult a Vásárló regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni,
személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy
érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetõk. A fenti lépésekrõl az Eladó
nem köteles értesíteni a Vásárlót.

A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el
felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók ,,autentikálásának" megkönnyítését
szolgálják, más célra az üzemeltetõ nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása
a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.
Adatvédelem

13.1. A Webáruház célja, hogy a lehetõ legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes
adatainak védelmét. A Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért
az üzemeltetõ a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos elõírásait betartva jár el. Jelen
adatkezelési irányelvek kizárólag a Webáruház tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók
harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak
a Webáruházról közvetlenül érhetõk el, illetve hozzáférhetõek.

13.2. A Webáruház használata és a regisztráció önkéntes. A regisztráció a Webáruház használata
során tapasztalt felhasználói élmény érdekében javasolt. Az oldalon történõ regisztrációval, a
felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb
adataikat az Üzemeltetõ és az Eladó a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelõen kezelje. Az
adatokat az üzemeltetõ mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció
megszüntetésével egyidejûleg).

13.3. A kezelt adatok köre:
a sikeres regisztrációhoz megadandó adatok: név (vezetéknév, keresztnév), lakcím (utca,
házszám, város, irányítószám), telefonszám, email cím.

13.4. Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi törvény 3. § szerinti önkéntes hozzájárulás
(elektronikus formában, ráutaló magatartással).

13.5. Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevõk között kötött
szerzõdés teljesítésének lehetõvé tétele, hírlevél feliratkozás valamint a késõbbi kereskedelmi
ajánlatok közlése.
14.6. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes. A hírlevélre való feliratkozás esetén a felhasználó
hozzájárul, hogy személyes adatait reklám küldése céljából az Üzemeltetõ felhasználja.

13.7. Az adatok kezelésének helye: az Üzemeltetõ székhelye, telephelye, valamint az Eladó
székhelye, telephelye. Az adatokat az Üzemeltetõ és az Eladó a szerzõdésbõl származó jogok
érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében továbbíthatja harmadik személyek felé, így
különösen: Trans o Flex futárszolgálat, egyéb futárszolgálatok.

13.8. Az adatokat mind az Üzemeltetõ, mind az Eladó - egymástól függetlenül is - jogosult kezelni.
Az adatok kezelése során az Üzemeltetõ és az Eladó az Avtv. elõírásait maradéktalanul betartva, a
legnagyobb körültekintéssel járnak el, azokat bizalmasan kezelik és harmadik személyek részére
nem teszik hozzáférhetõvé, kivéve, ha a szerzõdésbõl származó jogaik érvényesítése érdekében ez
szükséges, illetve az adat hatóságok részére történõ átadását jogszabály, vagy hatósági végzés
illetve bírósági ítélet rendeli el.

13.9. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel adatai kezelésével és
felhasználásával kapcsolatban, kérjük, jelezze ezt az Üzemeltetõ vagy az Eladó bármely, az
ÁSZF-ben megtalálható elérhetõségén.
Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, levelezési cím
megegyezik a Webáruház 1. pontban rögzített Ügyfélszolgálati címével.

A Vásárló panaszát szóban vagy írásban jelentheti be az Ügyfélszolgálaton.

Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a
panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja. Ha a
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról haladéktalanul jegyzõkönyvet
vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, egyebekben pedig az írásbeli
panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Vásárlónak legkésõbb az érdemi válasszal egyidejûleg megküldi a jegyzõkönyv
másolati példányát.
Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi
azonosítóval látja el, mely a késõbbiekben egyszerûsíti a panasz visszakeresését.
Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés
jelen szerzõdés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.1. Egyéb jogérvényesítési lehetõségek

Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való
tárgyalások során nem rendezõdik, milyen jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva Vásárló
számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltetõ Testület eljárásának kezdeményezése:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület székhelye:
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
E-mail cím: bekeltetetes@bokik.hu
Fax: 06-46-501-099
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.

Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérhetõ az alábbi
linken: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm
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