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Vásárlás / garancia 
1. A vásárlás menete 
Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés 
nélkül böngészhet, de a kedvezményes (kis-és nagykereskedési) árakat csak abban az 
esetben tudja megtekinteni, ha már regisztrált a rendszerbe. Kollégánk a regisztráció után 
aktiválja felhasználónevét és beállítja, hogy Ön melyik vevőcsoportba fog kerülni, tehát kis 
vagy nagykereskedelmi kedvezményre jogosult a vásárlás során. Ezután a kiválasztott 
terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több 
változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az 
Önnek legmegfelelőbbet. 
A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja. 
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és 
fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A pénztár használatához be kell jelentkeznie, 
illetve ha még nem vásárolt ebben az áruházban, akkor regisztrálnia kell magát, ahol a 
vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat kell megadnia. Fontos, hogy az űrlapot 
pontosan töltse ki, adja meg céges adatait, mert a csillaggal jelzett mezők, ha üresen 
maradnak a rendszer nem fogja tudni befejezni a regisztrációs folyamatot! A termék(ek) 
megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap. 
Megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem 
vállalunk! 
Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük, valamelyik elérhetőségünkön 
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Amennyiben rendelését véglegesítette 
(továbbította felénk), és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb 
időn belül kezdeményezze a rendelés törlését. A hibás rendelés törlését a regisztrációkor 
megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti kollégánk felé.  
 
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon 
keresztül a VÁSÁRLÓ eljuttatja az ELADÓHOZ. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha 
online megrendelését e-mailben vagy ritkább esetben telefonon is visszaigazolják. 
Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a VÁSÁRLÓNAK a megrendelésből 
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fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, vagyis a szerződés megkötésének elmaradása nem 
kérhető rajta számon. Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés-másolat nem 
egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Az "Áruház információk" menüpontban a 
VÁSÁRLÓ megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági 
igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. 
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes 
egészben. A termékeknél feltűntetett szállítási idő a rendelés visszaigazolásától számított 
idő, tehát a jelzett időtartam alatt kézhez kapja a megrendelt terméket. Amennyiben 
utalással kíván fizetni, úgy a szállítási határidő minden esetben a fizetés megtörténtekor 
kezdődik.  
Fizetés és szállítás: 
200.000 Ft bruttó megrendelés esetén, Budapesten a szállítás ingyenes, melyet cégünk fog 
teljesíteni. 
Személyes átvételkor: készpénzben, ingyenes. 
 
2. Elállási/felmondási jog 
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási 
határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által 
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön 
elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött 
levél útján) a webáruház postacímére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, 
ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, 
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során 
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési 
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést 
mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy 
azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  
 
A vásárlónak 14 naptári napig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház 
részére hiánytalanul visszaküldeni, ami történhet postai, futárszolgálati úton, vagy saját 
gépjárművel is. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a 
vásárló a csomagot átvette. Az át nem vett küldemény nem minősül a rendeléstől való 
elállásnak! Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vevőre 
terheljük. 
  A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében 
a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Áruházunk az áru ellenértékét a csomag kézhez 
vételétől számítva 14 napon belül visszajuttatja a vásárlónak. 
  Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik, ami bontatlan, 
vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, garancialevél kiállítása esetén azzal együtt 
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érkezik vissza áruházunkhoz. A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási 
költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik. 
 
Reklamáció, panasz: 
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő 
maradéktalan megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak valamilyen 
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a lap alján, 
illetve az ÁSZF végén az ’Eladó adatai’ alatt található elérhetőségek valamelyikén jelezheti. 
Webáruházunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és azt szükség szerint orvosolja. Az 
írásbeli panaszt az webáruházunk 10 napon belül írásban megválaszolja és azt szükség 
szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a webáruház a panaszról 
és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy 
másolati példányát átadja a vásárlónak. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az 
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.   
 
Ha a Vevő nem ért egyet, vagy nem elégedett az Eladó válaszával, akkor a Békéltető 
testülethez is fordulhat.  
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  
 
Békéltető testületek területileg illetékes elérhetőségei az alábbi linkeken érhető el: 
Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 
 
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
 
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 
 
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető 
Testület 
 
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető 
Testület 
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
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Pest Megyei Békéltető Testület 
 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető 
Testület 
 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
 
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
 
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
 
Panaszával fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.   
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.   
Telefonszám: +36 1 459 4800  Faxszám: +36 1 210 4677   
E-mail: nfh@nfh.hu   
  
3. Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön 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 Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben 
- a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy 
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 
már nem érvényesítheti. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
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A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást 
vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön 
köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
4. Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott 
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön 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 Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy 
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 
Önnek 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. 
Felhívjuk 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. 
 
5. Jótállás 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles. 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt. 
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. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba 
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból 
fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
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6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja 
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül 
írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül 
iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre. 
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő 
megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése 
igénybejelentésnek minősül. 
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül 
az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az 
igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló 
magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik 
félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.  
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget 
nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem 
minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. 
 
7. Felelősségkorlátozás 
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet 
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő 
tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat 
saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos 
használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.  Felhasználó a honlapot kizárólag a saját 
kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat 
során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos 
gondatlansággal,vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, 
egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
A webáruház megnyitásánál fontos szempont volt a biztonságos adattovábbítások miatti 
védelem kialakítása, ezért cégünk a szerverre egy SSL tanusítvánnyal ellátott domain 
védelmet rendelt meg külső szolgáltatótól, hogy ügyfeleink részére biztosítjuk az adatok 
védelmét és azt, hogy az harmadik személy részére ne kerüljenek ki. Így Ön ezt a weboldal 
címéből jól látja hogy az oldal https:// kiterjesztést is tartalmaz.  
 
8. Adatvédelem, sütik 
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül 
szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem 
adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék 
kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. 
Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti 
tőlünk. 
Általános jogi közlemény 
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban 
megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, keretében végzett, 
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen 
Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház 
üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az 
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üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben 
látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, 
kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a 
webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás 
használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Adatkezelési alapelvek 
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten 
fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az 
üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az 
alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, 
melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és 
betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes 
beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden 
fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:A személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.A 
személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK 
irányelve.A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes 
adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett egyezmény.Az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.A kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. A 
webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat 
nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés 
elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló 
kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat 
harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva 
továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő 
valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból 
származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az 
üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános 
statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig 
megőrizi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.  A 
webáruház üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az 
általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető 
korlátlan ideig megőrizi. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji 
eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a 
szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés 
csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető 
köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele 
adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) 



tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes 
felhasználók adatmódosítási,adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit 
fogadja, és a lehető leghamarabb,de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban 
előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak 
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által 
működtetett webáruházra vonatkozik. 
 
A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése. 
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből 
bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs 
rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban 
technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az 
adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák 
készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A 
naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem 
kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A regisztrált 
adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. 
Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a 
szabályzat elmagyarázza, hogyan használunk cookie-kat. Ön a weboldal használatával a jelen 
szabályzatot elfogadja. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a 
weboldalt. 
Tájékoztatjuk, hogy internetes oldalunk úgynevezett cookie-t használ. 
A cookie-k egyik legfőbb célja, hogy használatukkal időt lehessen megtakarítani, hiszen a 
cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is 
meglátogatott böngészőjével a felhasználó. A cookie-k a felhasználók merevlemezére 
automatikusan továbbított olyan fájlok, amelyek megkönnyítik az internetes oldalon való 
navigációt és az internetes oldal-látogatási statisztikák elkészítését. A honlap megtekintése 
során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött 
adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs 
rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt 
számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja. 
Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük. 
Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja: 
– Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig 
kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal 
kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. 
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény 
érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek 
tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes 
böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a 
web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki 
felkeresi a weboldalt. 
Az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a cookie-k küldése letiltható, azonban 
a cookie-k teljes tiltás esetén honlapunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozott 
mértékben lesznek elérhetők! 



A cookie-k semmilyen esetben nem tartalmaznak személyes adatokat. 
Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy honlapunk (sütiket) tároljon az Ön 
számítógépén. 
 
9. Egyéb jogszabályok 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet alapján tájékozódhat. 
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük 
látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság honlapjára. 
 
10. A webáruház üzemeltető pontos és részletes adatai 
Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez. 
 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html
http://www.nfh.hu/
http://www.nfh.hu/
http://www.vasalatgyartas.hu/aruhaz_informacio

