
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. mint szolgáltató (a            
továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.nemethszerelveny.hu internetes oldalon (a        
továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető webshop vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó          
általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által megvásárolható termék             
vásárlási feltételeit tartalmazza. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a 

Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.  

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem              
iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések              
adatait.  

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

1. A Szolgáltató adatai 

Név: Németh Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. 

Székhely: 9300 Csorna, Mátyás kir. u. 17. 

Cégjegyzékszám: 08-09-006466 

Adószám: 11465300-2-08 

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.  

Számlaszám (HUF): 59500186-11030537 

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt. 

Számlaszám (HUF): 11600006-00000000-73225900 

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt. 

Számlaszám IBAN (EUR): 11600006-00000000-73225955 

E-mail: info@nemethszerelveny.hu 

Telefon: +36 96 261 974 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: 4i marketing Kft.  

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Dohány út 13. 

E-mail: 4i@4i.hu 

 

 



A Vásárlás feltételei és menete 

A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára, regisztráció nélkül is, azonban             
a vásárlás regisztrációhoz -majd belépéshez- kötött. 

1.1 Regisztráció 

A Vásárlónak regisztrálnia kell az oldalra a vásárláshoz. Regisztrálni a termék(ek) kiválasztását            
követően a „Megrendelés” gombra kattintást követően a „Bejelentkezés” alatt található          
„Regisztráció” ikonra kattintva lehetséges. A regisztrációhoz a kért adatok megadása szükséges. 

A regisztrációt -majd a belépést- követően az „Adatmódosítás” gombra kattintva adhatók, illetve            
változtathatók meg a további fiókadatok, szállítási címek stb. 

2. Megrendelés 

Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Honlapon található kínálatban szereplő            
termékekre: 

2.1 Termék kiválasztása 

A „Termékkatalógus” menüpontra kattintva találhatóak a rendelhető termékek kategóriái. A          
kategóriákon belül találhatóak meg a termékek nevei, képei, leírásai és adatai, illetve árai. A              
kiválasztott terméket az árak mellett található kosár ikonra kattintva tudja a Vásárló a kosarába              
helyezni. 

2.2 A rendelés menete 

A kosárba helyezést követően a Honlap a Vásárlót a kosár tartalma oldalra irányítja, ahol a termék                
mennyiségét a „Kosár tartalma” részben elérhető „+ és –” jelek segítségével tudja beállítani a Vásárló. 

Amennyiben a Vásárló más terméket is szeretne a kosárba helyezni, úgy az „Újabb terméket              
választok” ikonra kattintva tudja folytatni a vásárlást. 

A fizetéshez a „Megrendelés” gombra kattintva juthat el a Vásárló. Itt tudja megadni az esetlegesen               
hiányzó szállítási és számlázási adatokat.  

A Honlap jobb alsó sarkán található „Megrendelés” gombra kattintva a Vásárlónak fizetési            
kötelezettsége keletkezik! 

2.3 Házhozszállítás 

A Webshopban leadott rendeléseket a Magyar Posta Zrt. szállítja ki a megadott szállítási címre.              
Amennyiben Vásárló a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, a csomagküldő a             
kézbesítést megismétli. 

Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz. Előfordulhat,           
hogy előre nem látott esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Vásárló megadja               
telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy a csomagküldő értesíthesse Vásárlót az érkező küldeményről. 

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a                
kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv           
kibővítését. 

Amennyiben az átvételkor láthatólag sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét                
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt          
követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 



A szállítás költségét a Honlapon keresztül elérhető tájékoztatások tartalmazzák, a szállítási költség a             
vásárlás összesítésekor is megjelenik. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghiúsult            
szállítási eseményekért. 

2.4 Termékek árának megfizetése 

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a termékek mellett             
talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Szolgáltató nem vállal felelősséget a                
gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan          
feltüntetett árért.  

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen: 

- 0 Ft-os ár, 

- kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék            
esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék, vagy            
szolgáltatás).  

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának            
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a            
terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

3. Adatbeviteli hibák javítása 

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a             
Webshop-ban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában            
(felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a             
mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása).  

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a            
kosárban, rendelési adatok elírása stb. 

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a               
lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését. A hibás rendelés törlését a              
regisztrációkor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a           
Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható. 

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről           
szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs            
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben          
foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes            
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a              
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  

5. Fizetés 

A vásárlás ellenértékét a Vásárló a házhozszállítás során a csomagküldő szolgálat munkatársának            
készpénzben egyenlítheti ki. 

6. Számla 

Szolgáltató a Vásárló részére az általa megadott e-mail címére elektronikus számlát küld. 



7. Értékesítés külföldre 

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során a Magyarország területén és az azon kívül               
az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak a vonatkozó            
2018/302/EU rendelet előírásaival együtt. 

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Szolgáltató nem               
köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. 

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett             
Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési        
vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a          
követelményekről. 

A Szolgáltató a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében, amennyiben a 10 000            
EUR eladási összeget a termék értékesítés nem haladja meg. A megjelölt értékhatás felett             
Szolgáltató a Vásárló tagállama szerinti ÁFÁ-t számítja fel. 

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 

A fizetés az Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,  

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék              
árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt           
az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben              
utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem                
kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Termék ára nem került teljes              
mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.  

A Szolgáltató a Terméket kiszállítja Magyarország területén belül. 

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre.             
Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg. 

A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a             
szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre                 
egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat            
visszafizeti Vásárló számára. 

8. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok 

A Webshopban értékesített termékek esetén: 

- Fogyasztónak minősülő Vásárlót elállási jog illet meg, 

- valamennyi Vásárlót kellék- és termékszavatossági jog illet meg. 

8.1 Elállási jog 

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

A Webshopban vásárolt termék esetében Fogyasztó jogosult: 

● a termék, 

● több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott termék, 

● több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab, 



● ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első           
szolgáltatásnak, 

● a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi            
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül           
elállni. 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti              
időszakban is gyakorolja elállási jogát.  

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát            
köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában              
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó          
felhasználhatja a következő linken [www.nemethszerelveny.hu/Elallasi_nyilatkozat.pdf] keresztül      
elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent              
megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.  

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 1. pontban meghatározott            
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.  

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási          
nyilatkozatának megérkezését.  

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

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés             
esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.            
A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható           
legyen a feladás dátuma.  

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan            
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül           
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt             
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.  

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak           
az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének           
költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.  

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának            
kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített           
valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve          
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által            
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató          
jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó             
nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot              
veszi figyelembe.  

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha          
az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot          
meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének,            
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból        
eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés          
teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja            
felmondási jogát - megtérítését. 



A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot             
alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a           
hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen         
többletköltség nem terheli.  

9. Szavatossági jogok 

9.1 Kellékszavatosság 

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen              
minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt          
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves           
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termék és szolgáltatás           
hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl             
kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.  

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves             
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.  

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló                
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató 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 a             
Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a              
szerződéstől is elállhat.  

A Webshopban forgalmazott termékek esetében, azok jellegénél fogva elsődlegesen a kicserélés           
intézményt tudja Szolgáltató alkalmazni. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

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

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba               
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.  

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

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

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része               
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül           
érvényesítettnek. 

9.2 Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint –              
érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a         



kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben           
lehet fellépni.  

Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy          
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak          
kell bizonyítania.  

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos              
minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő            
tulajdonságokkal.  

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két           
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése              
után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két              
hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő             
kárért a fogyasztó felelős.  

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató)          
szemben gyakorolhatja.  

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) 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 vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

10. Jogérvényesítési lehetőségek 

10.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Vásárló a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli           
hiba esetén a Szolgáltatóval a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A             
Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. 

A minőségi panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltató a szóbeli panaszt,           
amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs             
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor                
a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával               
együtt megőriz. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás          
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg            
megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra             
vonatkozó szabályok szerint jár el. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés             
jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az             
elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

10.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott          
tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult: 

- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 



- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére 
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- Bírósági eljárás kezdeményezésére. 

11. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes           
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést           
követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a            
módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni. 



Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a             
Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot             
más domainnév alá helyezze át. 

12. Szerzői jogok 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei              
szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. 

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető           
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve          
más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap             
felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy            
kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. A Honlap           
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő              
bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap          
rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és          
a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye            
nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató              
által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát          
módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. 11. 01. 


