Általános szerződési feltételek
vetemenyem-gazdabolt.hu általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2020.november 09.-től visszavonásig
Röviden: ÁSZF
A www.vetemenyem-gazdabolt.hu portál, és a vetemenyem-gazdabolt.hu online felület Általános Szerződési Feltételei (röviden
ÁSZF), melyek szervesen kapcsolódnak a www.veteményem.hu portál Általános Szerződési Feltételeihez, és Adatvédelmi
Szabályzatához. A jelen ÁSZF-et az adatvédelmi Szabályzattal együtt fogadja el magára kötelezőnek minden regisztráló, vásárló,
megrendelő, azaz Felhasználó.
Hatály: 2020. február.4 – visszavonásig
A www.vetemenyem-gazdabolt.hu portál (továbbiakban Portál, vetemenyem-gazdabolt.hu), és a portálhoz kapcsolódó mindennemű
termék, szolgáltatás, online felület használati feltételeit, a Szolgáltató, és a Felhasználó jogait, kötelezettségeit, és felelősségét
határozza meg.
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az www.vetemenyem-gazdabolt.hu címen elérhető honlap használatával
kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési
feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint
távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
A jelen ÁSZF tartalmazza az Eladó által üzemeltetett www.vetemenyem-gazdabolt.h internetes címen megtalálható Webáruházban
forgalomba hozott és értékesítésre szánt Termékeket, Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogait és
kötelezettségeit, a fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződése létrejöttének feltételeit, a
teljesítési határidőket, a teljesítési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve.
Preambulum
Kedves Ügyfelünk
Örömmel köszöntjük a www.vetemenyem-gazdabolt.hu felhasználói, és jövőbeli vásárlói közt, ahol azért dolgozunk, hogy Ön egy
széleskörű, interaktív, informatív rendszeren keresztül kerülhessen közelebb a növénytermesztési, növényvédelmi problémák
megoldásához, illetve megvásárolhassa azokat a vetőmagokat, inputanyagokat, eszközöket, és szolgáltatásokat amelyek a
jövedelmező gazdálkodáshoz, kertészkedéshez szükségesek.
Termékeink elsősorban de nem kizárólagosan mezőgazdasági, kertészeti, élelmiszeripari alapanyagokat, segédanyagokat,
felszereléseket, szerszámokat jelentenek, de ezen kívül megtalálhatóak lehetnek még a kínálatban dísztárgyak, dekorációs eszközök,
ajándéktárgyak, ruhaneműk, és textil anyagok, tisztítószerek, és higiéniai eszközök, rekreációs, és gyógyászati segédeszközök is.
Széleskörű információs, és döntéstámogató rendszerünk ingyen nyújt segítséget bárkinek, aki a mezőgazdaság iránt érdeklődik.
Felhasználása csak egy rövid regisztrációhoz kötött.
Biztosak vagyunk benne hogy sok hasznos információval,
költségkímélőbb és zöldebb ötleteket fogunk tudni adni.
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fogjuk
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gazdálkodását,

hatékonyabb,

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Portál használatának feltételeit, valamint a
Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
Az ÁSZF hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve azon keresztül veszi
igénybe a Portál szolgáltatásait. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mobil applikáció használatával kizárólag a Portál bizonyos,
Szolgáltató által meghatározott szolgáltatásai érhetők el.
Általános adatok
A vetemenyem-gazdabolt.hu portál, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások tulajdonjoga Dinga Szabolcsot, (a.n: Szeredi Erzsébet
Erika, szül:1989. 09.07.) mint magánszemélyt illeti meg. a tulajdonos fenntartja a jogot a későbbiekben a tulajdoni forma
megváltoztatására, vagy bővítésére, ezzel egyidejűleg a jelen dokumentum a változásoknak megfelelően módosításra kerül.
A portál üzemeltetője, és tulajdonosa: Éles Gergely egyéni vállalkozó
Vállalkozó: Éles Gergely ev.
címe: 1108, Budapest, Bányató utca 24 fsz/2
bankszámlaszáma: HU80-10103056-20834600-01005005
adószáma: 69401909-1-42
telefonszáma: 06706026220
e-mail címe: eles.gergely@outlook.com
Elérhetőségek:
Portál címe: www.vetemenyem-gazdabolt.hu
Telefonszám: 06706026220
E-mail elérhetőség: vetemenyem@gmail.com
Postai cím: 1108, Budapest, Bányató utca 24 fsz/2

Tárhely szolgáltató
Tárhely.eu
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Üzemeltető:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Bankszámlaszám:

10702215-48381002-51100005
Bank Zrt.)

Cégjegyzékszám:

01-09-909968

Adószám:

14571332-2-42

(CIB

Nemzetközi (IBAN) Számlaszám
HU03 1070 2215 4838 1002 5000 0005
EUR:
Nemzetközi (IBAN) Számlaszám
HU45 1070 2215 4838 1002 5110 0005
HUF:
BIC (SWIFT) kód:

CIBHHUHB

Webáruház felületet bérbe adó külső szolgáltató:
A webáruház felületet a Vállalkozó az alább i szolgáltatótól bérli így a webáruház funkcióinak pontos, és megbízható működését az
alábbi szolgáltató garantálja a Vállalkozó felé, így a Vállalkozó is csak a szolgáltató által adott minőségű, és kivitelű megoldásokkal
tud szolgálni.
Webáruház felület bérbadója: UNAS Online Kft.
Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.
E-mail: unas@unas.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Fogalmak
Szolgáltató

A Portál tulajdonosa, üzemeltetői, illetve az általuk megbízott külső személyek
(szakmai, vagy informatikai fejlesztők, szerkesztők, szolgáltatók)

Portál

a Szolgáltató által a www.vetemenyem.hu webcím alatt üzemeltetett oldal

Domain

a domain név, amelynek jogosultja és használója a Szolgáltató.

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve
azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon található
termékekből vásárol. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő, és Vásárló
egyúttal Felhasználónak is minősül.

Termék

A portálon található megvásárolható tételek összefoglaló neve, legnagyobb
arányban mezőgazdasági, kertészeti vetőmagok, ezenkívül mezőgazdasági,
kertészeti, élelmiszeripari alapanyagokat, segédanyagokat, felszereléseket,
szerszámokat jelentenek, valamint megtalálhatóak lehetnek még a kínálatban
dísztárgyak, dekorációs eszközök, ajándéktárgyak, ruhaneműk, és textil
anyagok, tisztítószerek, és higiéniai eszközök, rekreációs segédeszközök is.

Vásárló

Vásárlónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy aki a
Portálon található terméket, vagy termékeket megvásárolja.

Megrendelő

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál
adatbázisait, illetve a Szolgáltató hirdetési, hírközlési, döntéstámogatási,
reklám- marketing lehetőségeit

Szolgáltatás

a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető
szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében
eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat
megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat
módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan: mezőgazdasági,
növénytermesztési
és
növényvédelmi
döntéstámogatás,
határozás,
információátadás, információcsere, szemléletformálás, hírközlés, hirdetés,
hírlevél küldés, vélemény-megosztás, szakmai, és üzleti ötletek, tippek
publikálása, fórum, mezőgazdasághoz, környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó

termékek szolgáltatások hirdetése, és közvetítése, programok ismertetése,
tudósítás, játékok, akár a Szolgáltató által időlegesen vagy állandó jelleggel
nyújtott egyéb szolgáltatások, így például nyereményjáték szervezése.

Hirdetés

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés,
tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi
eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -,
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon
történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru,
árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen ÁSZF alkalmazásában
hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Portálon
megjelenítendő apróhirdetés, PR hirdetés, video hirdetés, banner, valamint a
nyomtatott
kiadványokban
megjelenítendő
hirdetések.
A
Portálon
megjelenítésre kerülő hirdetések számát, fajtáját, típusát, ellenértékét a
Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva szabadon meghatározni.

Egyedi
szerződés:

A Szolgáltató és a Megrendelő között a Hirdetési vagy a Kiadvány-rendelési
szolgáltatás Megrendelő által történő igénybe vételére létrejött egyedi
szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek
kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az
ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az
ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Határozó

A Portálon regisztrált felhasználók, egy adatbázis alapú, kártevő, betegség, és
gyomhatározót használhatnak, mely segít megállapítani milyen kártevő, vagy
betegség okozhatja az adott problémát a kultúrában. A határozó nem ad
szakvéleményt, információi nem számítanak szaktanácsadásnak, mindössze
szakirodalmi adatokon, és megfigyeléseken alapuló információt közöl.

Fórum

A Portálon elérhető, regisztrált Felhasználók által generált tartalom, amely a
nem regisztrált Felhasználók számára csak olvasható, és amelybe regisztrált
Felhasználók számára pedig hozzászólás is tehető.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes
Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló
Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt
marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon
megadott e-mail címére.

Játék

A Szolgáltató tulajdonát képező, a Portálon elérhető, a Felhasználók által
ingyenesen elérhető, online játszható számítógépes játékok.

Programajánló

A Szolgáltató által a Portálon nyújtott, mezőgazdasági rendezvényeket
bemutató és ajánló szolgáltatás.

Linkgyűjtemény

A Szolgáltató által a Portálon közzétett, a mezőgazdaság számára hasznos
információkra mutató linkek gyűjteménye

Hírek

a Portálon Hírek menüpont alatt elérhető, mezőgazdasági híreket, cikkeket
tartalmazó funkció és szolgáltatás, amely regisztrált és nem regisztrált
Felhasználók számára is elérhető.

Moderátor

A Szolgáltató által meghatározott, a Fórum hozzászólásokat, témákat
ellenőrző, monitorozó személy, amely jogosult a hozzászólást, témát törölni,
felfüggeszteni, a Felhasználót figyelmeztetni.

Magánszemély

Alkalom szerűen, bejegyzett céges háttér nélkül, mint őstermelő vagy
őstermelői igazolvány nélküli személy ad fel apróhirdetést.

Vállalkozó

Üzletszerűen, bejegyzett céges háttérrel, egyéni vállalkozóként vagy Kft., Bt.,
Zrt. nevében ad fel apróhirdetést.

Tárhely szolgáltató
A www.vetemenyem-gazdabolt.hu portál tárhely szolgáltatása a Firebase külső szolgáltatóként. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók által
megadott adatok titkosítva a Firebase elnevezésű felhő alapú, valós idejű adatbázisba kerülnek. Az adatokhoz kezelése és tárolása
megfelel a korszerű ipari és technológiai feltételeknek.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: A weboldalt
használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás
megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Termékek, szolgáltatások, és azok köre
A Portál a Felhasználók számára termékeket kínál megvásárlásra, a termékek föképpen mezőgazdasági, kertészeti vetőmagok,
ezenkívül mezőgazdasági, kertészeti, élelmiszeripari alapanyagokat, segédanyagokat, felszereléseket, szerszámokat jelentenek,
valamint megtalálhatóak lehetnek még a kínálatban dísztárgyak, dekorációs eszközök, ajándéktárgyak, ruhaneműk, és textil
anyagok, tisztítószerek, és higiéniai eszközök, rekreációs segédeszközök is.
A Portál a felhasználók számára szolgáltatásokat nyújt, ezek részben nyilvánosak, részben regisztrációhoz kötöttek, részben
ingyenesen igénybe vehetők, részben pedig ellenérték megfizetéséhez kötöttek.
A vásárló, vagy a szolgáltatást igénybe vevő, a vásárlással, illetve a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg a jelen ÁSZF –et és az
Adatvédelmi Szabályzatot is egyaránt önmagára kötelezőnek fogadja el.
Regisztráció: A honlap információihoz, vagy információinak egy részéhez való hozzáféréshez szükséges adatszolgáltatás, és
nyilatkozat a felhasználó részéről. A regisztráció során a felhasználónak jogában áll nyilatkozni arról, hogy kíván-e direkt marketing
csatornákon keresztül információkat kapni a honlapról.
A szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatások körét módosítani, azokat regisztrációhoz, vagy ellenérték megfizetéséhez kötni, erről a
felhasználókat köteles informálni.
A regisztráció során a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, a felhasználó a
regisztrációval egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a Portálra, és az ahhoz kapcsolódó mindennemű szolgáltatásra vonatkozó Általános
Szerződési Feltételeket továbbiakban ÁSZF, és az Adatvédelmi Szabályzatot tartalmában megismerték, megértették, és azok
előírásait a portál és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások használata során önmagukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A regisztráció során a felhasználó nevét, e-mail elérhetőségét, termék, vagy szolgáltatás megrendelés esetén lakcímét, adószámát,
bankszámlaszámát stb. adhatja meg. A regisztráció során megadott adatokat a Portál a jogszabályi kereteknek, és etikai normáknak
megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, a megadott adatokkal vissza nem él, és lehetőségeihez mérten
igyekszik meggátolni, hogy más visszaélhessen azokkal. A vásárlás, vagy megrendelés teljesítése érdekében a szolgáltatónak
szükséges bizonyos adatokat kiadni együttműködő partnernek (szállítás, logisztikai feladatok, számlázási feladatok) ezek esetében a
partner vállalkozások Adatvédelmi Szabályzata válik irányadóvá.
A szolgáltató mind az ÁSZF-ben mind pedig az Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót, hogy minden dokumentum
esetében különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

Regisztrációhoz nem kötött funkciók:
A portálon megjelenő szöveges tartalom olvasása
A portálon megjelenő vizuális tartalom megtekintése
Hirdetések böngészése
Határozók használata
Termék vásárlása
A portált üzemeltető szolgáltatóval kapcsolat felvétele
Regisztrációhoz kötött funkciók
Fórum tevékenység
Egyes online tartalmak elérése
Hírlevélre való feliratkozás
Online konzultáció kérése egyedi problémákra

A Regisztráció során a Felhasználó által opcionálisan megadható adatok köre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a) telefonszám
b) honlapcím
c) lakcím (székhely)
d) számlázási név, cím és adószám
e) tevékenység típusa (gazda/kereskedő)
f) fotó

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó
kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a
Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.
Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy
meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Portálon regisztrálni, és ott bármely Szolgáltatást
igénybe venni.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő
kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor
lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá
kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos
adatok megadása, illetve a Regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.
Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy
egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a Regisztráció során más személy vagy nem létező személy
személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését

azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni.
A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó
elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.
A Szolgáltató minden esetben jogosult Felhasználó regisztrációját és a Portálon tárolt valamennyi adatát külön indoklás vagy előzetes
figyelemfelhívás nélkül törölni Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett. Ezen jogosultság szolgáltatót különösen – de nem
kizárólagosan – az alábbi esetekben illeti meg:
1. a) a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
2. b) a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek
forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy
engedélyhez kötött;
3. c) a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Portált vagy a
Szolgáltatásokat;
4. d) a Felhasználó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Portált,
hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen
termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
5. e) a Felhasználó a Portált, illetve a Szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét
sérti vagy sértheti;
6. f) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál módosítható, vagy amely egyébéként
veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;
7. g) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő
felhasználást, vagy a Portál üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
8. h) vagy a fentiek gyanúja felmerül.
A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portál Regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül
történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát
adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a
felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön,
mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a
Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.
A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó által történő elfogadása.
Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató
tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az email üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges.
Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán
belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót a vetemenyem@gmail.com elérhetőségen.
Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek
fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatot is.
A regisztrált, vagy nem regisztrált vásárlók egyaránt a portálon található termék bármelyikének megvásárlásával a jelen ÁSZF-et, és
az Adatvédelmi Szabályzatot önmagukra kötelezőnek fogadják el.
A nem regisztrált Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi
Nyilatkozatot.
Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott,
továbbá a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Nyilatkozatnak
megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.
A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli
szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést
követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett
Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Hirdetések a portálon
A Portálon hirdetések jelennek meg melyeket a Felhasználó jogosult megtekinteni, a hirdetések tartalmáért a Szolgáltató felelősséget
nem vállal, a hirdetések a Google Ireland Ltd. vállalatnál fenntartott Google Adwords hirdetési kampány részét képezik, vagy az
Portálon ellenszolgáltatás fejében elhelyezett természetes, vagy jogi személyek marketing tevékenységéhez kapcsolódó megrendelt
hirdetések.
Annak érdekében, hogy látogatóink számára minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassunk, az oldal forgalmáról anonim,
összesített adatokat elemzünk. Az adatok gyűjtését és elemzését a Google, Inc. cég által kifejlesztett Google Analytics szoftver
segítségével végezzük, mely nemzetközileg elismert ISO 27001 információbiztonsági minősítéssel rendelkezik. Látogatóinkról az ezen
szoftver által szolgáltatott adatokon túl egyéb információkat nem gyűjtünk, és a ránk bízott adatok biztonságát legjobb tudásunk
szerint óvjuk.
Vásárlás a portálon
A portálon megvásárolható termékek a portál látogatói, és regisztrált felhasználói számára a portálon feltüntetett áron
megvásárolhatóak.
A www.vetemenyem-gazdabolt.hu portálon csak online vásárlás lehetséges, a szolgáltató fizikai üzlettel nem rendelkezik. Személyes
átvételre viszont van lehetőség, ez azonban egyedi a szolgáltatóval történt kétoldalú megállapodás tárgyát képezheti.
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva a vásárlóválaszthatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes
termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. A vásárlónak vásárlás esetén, a honlapon
szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem
részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves
adatokért felelősséget nem vállalunk! A közzétett fényképek kis mértékben eltérhetnek a termék valós kinézetétől.

A vásárlás menete
A vásárló a portálon található termékek között szabadon válogathat, megtekintheti azokat. A termékek esetében regisztráció nélkül
megtalálja a termék nevét, illusztrációt a termékről, a termék árát, a termék kiszerelését találja meg. A termék ára az ÁFÁ-t
tartalmazza, de a kiszállítás díját nem. .A termékről ezen kívül találhat részletes leírást, videókat a termék gyakorlati
felhasználásáról, illetve véleményeket, értékelést olvashat a termékről.
Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak
általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés
visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel
nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási
feltételek menüpont alatt.
Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek
mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt
szeretne kapni a termékről, vegye föl a kapcsolatot a Portál üzemeltetőjével az info@vetemenyem.hu, vagy a
vetemenyem@gmail.com e-mail címek valamelyikén.

A vevő a terméklistából a terméket kiválasztja, majd a termék „kosárba” rakásával tudja a terméket kiválasztani. A kiválasztott
termékeket a képernyő bal fölős sarkában lévő kosár-ikon segítségével tudja megnézni A vevő a kosarat szabadon föltöltheti több
termékkel, más-más termékkategóriákba eső termékekkel is.
A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár
tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A
rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti a vásárló által megváltoztatott adatoknak megfelelő
információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben a vásárló nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával
folytathatja a vásárlást.
Vásárlói adatok megadása
„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a vásárló által kiválasztott termékek megvásárlása
esetén a vásárló által fizetendő teljes vételár. Ez kiegészül a szállítás díjával.
A számlázási adatok mezőben a vásárlónak teljes nevét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét, lakcímét, és irányítószámát kell
megadnia.
A rendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség
a megrendelésre. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 23 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően 1-2 hét.
A szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok
miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A megrendelt termék fizetésének módja
Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott MPL futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a
termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási
költséghez extra utánvételi díjat nem számolunk fel.
Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.
FONTOS: A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A
számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és
esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Online bankkártyás fizetés
A kényelmes, biztonságos, és gyors fizetés érdekében online internetes kártyás fizetési rendszerek kerültek beépítésre a webshop
felületen. A vásárló ez esetben kiválasztja a számára szimpatikus online fizetési rendszert, ahol a továbbiakban a rendszer által kért
adatok megadásával, és lépések elvégzésével tudja a terméket megrendelni. A kártyaadatok a www.vetemenyem-gazdabolt.hu
szerverére nem jutnak el, azokat a kiválasztott online fizetési kapu szolgáltató szigorú biztonsági funkciói védik. A www.vetemenyemgazdabolt.hu domainen elérhető webshop nem kap meg, nem tárolja, nem kezeli, nem dolgozza fel, és nem adja tovább a vásárlók
kártyaadatait. Itt emelnénk ki, hogy az online bankkártyás fizetés esetén az adatvédelem, és adatbiztonság terén az online fizetési
lehetőséget megteremtő elektronikuspénz-kibocsátó intézmény adatvédelmi szabályzata, és általános szerződési feltételei
tekintendők iránymutatónak.
Fizetés Barion rendszeren keresztül
Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex
bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adatokra, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció
nem szükséges, plusz költsége nincs, de az ÁSZF-et el kell fogadni.
A fizetéskor bankkártya adataidat el is tárolhatod, így következő vásárlásod során már nem kell újra megadnod azokat. A fizetéshez
szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mailcím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több
bankkártya is lehet.
A pénzügyi kiegészítő tevékenységet nyújtó partner főbb adatai:
Név: Barion Payment Zrt.
Cégjegyzékszám: 01 10 048552

Adószám: 25353192243
Telephely: Budapest
Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Tevékenység: 6619. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Telefonszám: ( 06 1) 464 7099
Fizetés Braintree rendszeren keresztül
A Braintree rendszere MasterCard, Visa, Maestro bankkártyákkal biztosít fizetési lehetőséget. A Braintree rendszeren keresztül
történő fizetés választása esetén garantált, hogy az oldal viszont minden hivatalos kritériumnak eleget tesz, a cég leinformálható
fizetési szolgáltató. Az adatokat sehol senki nem tudja visszafejteni, kizárólag a vevő bankfiókja tudja felismerni, hogy fizetésedet
jóváírja a szolgáltatónak.A vásárló a terméket, vagy termékeket a szolgáltatóval szerződött pénzügyi szolgáltató a Braintree beépülő
modulján keresztül bankkártyával tudja kifizetni. A vásárló megadja a számlázási címet a szolgáltatónak, de a fizetési adatokat a
Braintree beépülő moduljában kell megadni. a fizetési adatokat így a szolgáltató nem hanem kizárólag a braintree pénzügyi
szolgáltató cég tárolja. A szükséges adatok: Kártyaszám, a bank- vagy hitelkártya lejárati dátuma, CVV kód, kártyára írt név.

A házhoz szállítás lehetősége
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a
futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését
kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.
Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az
üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
A csomag kiszállítása
A csomag kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi el. A Magyar Posta Zrt. mint külső szolgáltató kezel adatot, célja a megrendelt
termék vevő részére történő kiszállítása.
A csomag kiszállításában résztvevő partner adatai:
Név:Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463
Telephely: Budapest
Cím: 1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6
Tevékenység: 5310 Postai tevékenység
Telefonszáma: (1) 767 8282
E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Nem átvett csomag
Amennyiben a vásárló korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet,
amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a
vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó 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 Eladó nem kapja meg
teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a
vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

A portál szolgáltatásai
A Szolgáltató a Portálon határozót működtet, amely interaktív formában növényvédelmi kártevő, betegség, gyom, egyéb károsító
beazonosítását segíti. A határozó nem ad szaktanácsot, elsődleges célja az informálás, ismeretterjesztés, gazdálkodási,
növénytermesztési, növényvédelmi tippek, ötletek átadása. A Portál által nyújtott információk, szakirodalmi adatokon, és
magánvéleményen alapulnak. A Portál által nyújtott információk nem számítanak szakvéleménynek. A Szolgáltató a Portálon
fellelhető információkért anyagi ellenszolgáltatást nem kér, semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik.
A Szolgáltató a Portálon Hírek, Cikkek szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató a Portálon megjelenített hírek, cikkek tartalmáért, az
azokban lévő információk helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért nem felel, a híreket, cikkeket nem ellenőrzi, azokért sem
kártérítési, sem egyéb felelősséggel nem tartozik. A Portálon megjelenő cikkek nem minősülnek a Szolgáltató és az általa
foglalkoztatott személyek véleményének, álláspontjának, a Szolgáltató azok tartalmától elhatárolódik.
A Szolgáltató a Portálon videókat és képeket tesz közzé. A Szolgáltató a videók, képek tartalmáért nem felel, azok nem minősülnek
a Szolgáltató közleményének és véleményének, és azok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, valóságosságáért a
Szolgáltató nem felel. ezek elsődleges célja az ismeretterjesztés, információátadás.
A Szolgáltató a Portálon adatbázisokat üzemeltet, így különösen zoológiai, növény-egészségügyi, mezőgazdasági, és
kertészeti technológiai adatbázist, amelyben a Felhasználó ingyenesen jogosult keresni. A Szolgáltató ezen adatbázisok
tartalmáért, az azokban lévő információkért, azok naprakész jellegéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért,
valóságosságáért nem felel, a Felhasználó ezen adatokra hivatkozással a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen

igényt nem érvényesíthet.
A Szolgáltató a Portálon recepteket (pl.: étel, ital, alternatív növényápoló szer, alternatív tápanyag-utánpótlási technológia stb.)
tesz közzé. Ezek szintén magánvéleményeken, és megfigyeléseken alapulnak, felhasználásukból fakadó bármilyen negatív tapasztalat
esetén a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK
A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb
anyagokkal, beleértve az veteményem elnevezést, logót, a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni
jogokkal.
A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató
engedélye nélkül tilos.
A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi
alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és
jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre
vagy bejegyzésre kerültek-e.
A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz
fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével,
lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel
kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy
továbbfejlesztését is.
A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó
tájékoztatást és jogkezelési adatot.
A Portálon megjelenő Vetemenyem.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a
Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem
terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen módosítására.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS
A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a
megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen
szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik
személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy
harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének
megfelelően gyakorolja-e.
A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos
minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan
együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a
Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok
megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok
meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az
adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.
A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem
rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is)
eredő következményekért, meghibásodásokért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt
adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően
keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk
felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.
A Szolgáltató nem felelős az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából, vagy a termék használatához
szükséges biztonsági előírások be nem tartásából, a termék, vagy termékek felelőtlen használatából eredő balesetekért, sérülésekért,
anyagi kárért. A termékek között találhatóak veszélyes tárgyak, amelyek figyelmetlen, vagy balesetveszélyes használata komoly
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. (Metszőollók, fűrészek, kéziszerszámok, gépek stb.) A vevő a termék kézhezvételét
követően azt saját felelősségre használja, a munka körülményeit saját felelősségére értékelni, az eszközt más személynek saját
felelősségre bocsájtja rendelkezésére.
Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén,
illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik
fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak
egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy
hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció

kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon
keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen
természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme
vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt
el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben
is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez
kötődnek.
Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál
Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon
jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.
A Felhasználó kifejezetten lemond - a törvény által lehetővé tett körben - arról, hogy a Szolgáltató vezető
tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt
érvényesítsen. A Szolgáltató erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen,
de nem kizárólagosan:
1.
2.
3.
4.

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást
befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól
látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon
ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF
módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő
első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF
tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a
Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást
kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a
Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi
rendelkezését nem érinti.
A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok
és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés
(hirdetés feladás, kiadvány rendelés) feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit
átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.
A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által
történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus
levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által
olvasottnak tekinteni:
1. a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
2. b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
3. c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

