
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 
Hatályos: 2014. június 13-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a 
hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba 
lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak. 

 

A webáruház használatának feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek megismerése és 

elfogadása.  

 

 

Információk:  
 

A Webáruház üzemeltetője:  

 

Serversystem Kft. (továbbiakban üzemeltető) 

Székhely: 6725, Szeged Borbás u. 22. Fsz. 2.  

Postacím, ügyfélszolgálat:  6800, Hódmezővásárhely Hosszú u. 30.  

weboldal: www.legrandaruhaz.hu 

Elérhetőség: info@serversystem.hu 

62/633-629 

30/859-7762 

Cégjegyzékszám: 13-09-131198 

Áruház neve: Legrandáruház 

Adószám: 14768-437-2-06 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56461/2012. 

Cégjegyzékszám: 06-09-013988 

Cégjegyzéket vezető bíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság 

Nyílvántartásba vevő jegyző: Hódmezővásárhely Megyei jogú város 

Kapcsolattartó neve: Serversystem Kft. 

Kapcsolattartó e-mail címe: info@legrandaruhaz.hu 

Kapcsolattartó telefonszáma: 62/633-629, 30/859-7762 

Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15. unas@unas.hu 

Szerződés nyelve:magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat 

 

 

Általános feltételek:  
 

A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt 

magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a 

Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF 

feltételeit.  

 

A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a 

szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 

(Adatkezelés pontjában) meghatározottaknak megfelelően használja fel. 

 

A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, 

vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt 

http://www.legrandaruhaz.hu/
mailto:info@legrandaruhaz.hu
mailto:unas@unas.hu


megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt 

rendeléseket) nem érintik. Az esetleges nyomdai hibákért, tévedésekért felelősséget nem 

vállalunk.  

 

 

A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 

 
 

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók 

számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban. 

 

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. 

Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek 

találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a 

terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy 

oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.  

 

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. 

Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti 

dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a 

termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az 

"Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek. 

 

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy 

nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak 

bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák. 

 

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell 

megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett 

kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett 

megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A 

keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont 

esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak 

megtekintésére is. 

 

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint 

pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, 

illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. 

 

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a 

kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. 

Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a 

megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra. 
 

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés 

teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait. 
 
A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének 

és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. 

Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor 



megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy 

"Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani. 
 

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt 

megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, 

kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg. 
 

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási 

módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. 

Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, 

vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés 

összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik 

az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor 

a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. 
 

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" 

menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi 

megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal 

azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. 

Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő 

adatokkal, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen 

kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva. 

 

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: 
 

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon 

keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online 

megrendelését e-mail-ben az Üzemetető visszaigazolja. Az áruházi rendszer által küldött 

automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Visszaigazolási 

határidők: a raktár a rendeléseket a következők szerint dolgozza fel, igazolja vissza: hétfő délig 

leadott rendelések visszaigazolása legkésőbb kedd délelőtt, a szerda reggelig leadott rendelések 

visszaigazolása legkésőbb csütörtök délelőtt. Szállítási határidő: a hétfő délig leadott (raktáron 

lévő) rendelések (előzetes egyeztetést követően) csütörtökön kiszállításra kerülnek. A szerda 

délig leadott (raktáron lévő rendelések) előzetes egyeztetést követően pénteken kiszállításra 

kerülnek. Az info@legrandaruhaz.hu e-mailcímen jelezheti szavatossági igényét, egyéb 

kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről Az elektronikus 

szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. 

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. A hivatalos termékleírásért kérjük 

látogasson el a termék gyártójának weboldalára. 

 

 

 

 

 

Az elállás joga 
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A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól 

a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre 

vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.  

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolhatja. 

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő 

átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával 

bizonyíthatóak.  

b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza az Üzemeltető 

postacímére:Serversystem Kft. 6800, Hódmezővásárhely Hosszú u. 30. és 

haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül 

visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült 

egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. 

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz 

kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) 

vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként 

megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a 

terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az 

elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a 

korábbi időpontot vesszük figyelembe.  

c. A visszatérítés során az ellenértéket átutaljuk a megadott számlaszámra, ez a vevőt 

semmilyen többletköltséggel nem terheli.  

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak 

esetén, így különösen 

o olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján 

vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 

egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás); 

o romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

o olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 

higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

o olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

o lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a 

csomagolást felbontotta; 

o hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések 

kivételével) 

o a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 

Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 

teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak 

tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / 

felmondási jogát. 

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk 

megtérítését. 

http://www.nfh.hu/portal/hasznos/internetes/elallasi_hianya.html 
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Az Üzemeltető kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen 

használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére 

megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű 

használatából eredő kárai megtérítését. 

 

Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, vagy postai úton írásban, jelentheti be.  

 

Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni. 

 

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további 

tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az 

elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm.rendelet szövegét itt olvashatja:  

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi? 

docid=99900017.KOR 

 

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) 

kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. 

 

Szavatosság  
 

A hibás terméket a vásárló köteles az Eladó ügyfélszolgálata részére eljuttatni.  

 

A 2013, évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt 

termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre 

(amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy 

– fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy 

szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 

19/2014 (IV.29.). NGM rendelet tartalmazza. A Webáruház szavatossági kötelezettséggel 

tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban 

vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Webáruház felel akkor is, ha a 

szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a 

szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szavatosság 

érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, 

a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő 

hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, 

ebben az időszakban a bizonyítás a Webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a 

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Webáruház mentesül a 

szavatossági felelősség alól. 

 

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a  

kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud 

eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a 

szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a 

dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő 

határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló 



a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles 

kifogását az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. 

 

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt 

más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat 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 történő újbóli 

kiszállítását. 

 

t 

  

A felelősség korlátozása 
 

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) 

kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. 

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és 

korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a 

lehetséges hibákra. 

 

A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, 

bármilyen okból is következtek be:  

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, 

véletlenszerű megváltozása. 

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház 

akadálytalan működését 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 főleg bármilyen adat elvesztése.  

- Bármely szoftver nem megfelelő működése. 

- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. 

- A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett 

kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt 

következett be. 

- Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes 

adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. 

Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a 

jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 
 
Általános jogi közlemény 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban 

megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és 

a hírlevelek kiküldése 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 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. 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 megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. 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. 
 
Vásárló regisztráció 
 

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával 

meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, 

telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges 

jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a 

vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló 

köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a 

vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra 

jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért 

az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A 

regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági 

okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így 

elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs 

adatbázisból. 
 
Hírlevél igénylés 
 

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a 

látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail 

címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az 

üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor 

törölhető. 
 
 
Vélemény írása 
 

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés 

elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az 

e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény 

nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. 
 
Árukereső.hu Megbízható bolt Program 
 

A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 

13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése 

érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt 

termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: 

vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az 

arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának 

megfelelően kezeli. 
 
Kapcsolat, Jogorvoslat 
 

Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, 



hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el. 

 

 


