
Általános Szerződési Feltételek
Üdvözöljük a Simple Sport Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen 
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a squeezy-
nutrition.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe 
vevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely 
elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, 
a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli
szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató a rendelésszámon iktatja, így az utólag hozzáférhető és 
megtekinthető.  Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja 
az alábbiakat:

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

1. A szolgáltató neve: SIMPLE SPORT Kft (továbbiakban: Szolgáltató)
2. A szolgáltató székhelye: 9533 Nemesszalók, Lehel utca. 25.
3. Képviselő/Webáruház vezető: Tóth Roland (A cég képviselője)
4. Cégjegyzékszáma: 19-09-518196
5. Adószáma: 25444256-2-19
6. Közösségi adószám: HU 25444256
7. Bankszámlaszám: 10404845- 50526785-75841001
8. Számlavezető Bank: K&H
9. K&H IBAN: HU09 10404845- 50526785-75841001
10.K&H SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
11.Bejegyző bíróság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
12.A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kutyazona.hu
13.Telefonszáma: +36 (70) 312 22 73
14.Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: www.kutyazona.hu
Telefon: +36 (70) 312 22 73 (normál díjszabású)
E-mail: info@kutyazona.hu
Nyitva tartása: 8:30-16:30

Tárhely szolgáltató:

Icon Média Kft.
Cím: Kecskemét, Csóka u. 26, 6000
Telefonszám: (70) 518 1943

http://www.kutyazona.hu/adatvedelmi-tajekoztato/


Email: info@webdigital.hu
 
 

Értékesített termékek köre

Simple Sport Kft. mind a Honlap működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez az összes 
jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Minden termék a HACCP-koncepció kritériumai alapján készül. A Honlapon megtalálható képek a 
gyártók katalógusából vagy weboldaláról származó illusztrációkat, és a gyártóink fenntartják 
maguknak a jogot a valós termékek megváltoztatására- csomagolás, címkézés, kivitelezés terén, a 
folyamatos továbbfejlesztések miatt.

 
 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Felelősség

Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató 
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a 
szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap 
használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap 
használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett 
módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, 
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések 
felderítése végett.

A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató 
jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás 
oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira 
vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal 
felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a 
Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint 
nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.Amennyiben a 
Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult
az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlapon feltüntetett információk nem helyettesítik az orvosi szakvéleményt. Ha 
rendszeresen szedett gyógyszere mellé étrend-kiegészítőt is szedne, előtte konzultáljon orvosával. A
Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsát minden információt a termékről, melyek a 



törvények szerint szükségesek és elégségesek. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Honlapon a 
lehetőségekhez mérten részletes és pontos információkkal szolgáljon az egyes termékleírásoknál. 
Nem vállal felelősséget azért, ha bárminemű (direkt, indirekt) átmeneti vagy tartós károsodás lép fel
a nem rendeltetésszerű használat vagy fogyasztás következtében. Ugyanígy nem vállal felelősséget 
a hanyagságból vagy felelőtlenségből bekövetkező károsodásokért. Kérjük, mindenképp tartsa be 
termékek alkalmazására vonatkozó irányelveket!

 

2.2. 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 (így különösen 
védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy 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, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai
vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a 
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli 
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé 
tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével 
lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap 
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek 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.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a 
squeezy-nutrition.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt 
minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden
olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, 
archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a 
Szolgáltató külön engedélyt ad.

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.

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-



mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. 
(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, 
akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a 
szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és 
arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan 
tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak 
tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 
 
3.2 A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a 
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén 
a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A 
Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, 
valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, 
különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak
is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

3.3 A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és
úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. 
Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új 
vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-
mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz 
szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be 
kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot ( futárszolgálat), valamint 
fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás,). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a
megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

3.4. Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett 
találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a 
szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, 
valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy 
hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a 
hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt 
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél 
elálljon a szerződéstől.

3.5. A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása minden hétköznapon 24 órán belül megtörténik.



3.6. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való 
elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját 
fiókjában, melyet a bejelentkezést követően módosíthat, akár a megrendelési felületen (pl. termék 
törlése a kosárból az„x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul 
megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.7.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, 
automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő 
részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció 
során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés 
dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási 
költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának 
minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül 
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha 
Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-
mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem 
kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött 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.

 

 

3.8. Fizetés

– Fizetés készpénzben utánvétellel a futárnak: Ha a Honlapon megrendelt 
termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, a Megrendelő a megrendelés végösszegét közvetlenül 
a futárnak teljesíti készpénzben. E fizetési mód választása további 250 Ft. többletköltséget jelent a 
Megrendelő számára.

– Előre utalás bankszámlára: Megrendelő a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását vagy 
átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére az 1. pontban megjelölt bankszámlára 
átutalással. Ezen fizetési mód választása esetén a Megrendelő mindenképp várja meg, amíg a 
Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.  Szolgáltató a 
megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgálatnak.

– Bankkártyás fizetés



Jelenleg a bankkártyás fizetési megoldás nincs üzemben, nem használható!

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A 
kiválasztott áruk megrendelése után Önt a BARION weblapjára irányítjuk, ahol a Barion által 
használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül 
fizethet bankkártyájával.

A bankkártyás fizetés révén a legkényelmesebb és a legbiztonságosabb vásárolhatsz az 
áruházunkban.

Ez a webáruházban a legolcsóbb és legegyszerűbb fizetési megoldás, mely a vásárlói kosarad 
fizetése esetén egyszerűen kiválaszthatsz.

Online áruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el:

• MasterCard,
• Visa Classic,
• Maestro,
• Visa Electron és
• American Express kártyák.

Online bankkártyás fizetés esetén, amint megérkezett számlánkra a megrendelésed ellenértéke, az 
összekészített csomagodat küldjük a futárral. Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a BARION.

A Barion kétféle fizetési lehetőséget kínál: – fizetés Barion tárcával, vagy – fizetés bankkártyával A 
Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet bankkártyával, egyszerűen bankkártya 
adatainak megadásával, nem szükséges előzetes regisztráció. A Barion tárcával rendelkező 
felhasználók azonban kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség 
regisztrációra. A vásárlás bármikor megszakítható az oldalon található Vásárlás megszakítása 
feliratra kattintva. A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion 
honlapján: https://www.barion.com/hu/

 

3.9. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Megrendelő részére, 
a kifizetés igazolására, a termékkel együtt EMAILBEN küldött elektronikus számlát ad.

3.10. Kiszállítás és átvételi lehetőségek

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS, és az MPL futárszolgálattal történik az 
online rendelés során a Megrendelő által megadott címre, vagy csomagátvételi pontokra. A 
futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben 
Megrendelő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan 
szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a 
megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben 
a regisztrációban megadott email címre.

Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a 

https://www.barion.com/hu/


megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. 
Az értesítőn található szám segítségével a Megrendelőnek lehetősége van a futárszolgálatnál új 
szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal 
kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is 
sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a 
Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti. Ilyen esetben, ha a Megrendelő 
utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a 
Szolgáltató részére.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről 
a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Ha pedig az átvételkor láthatóan 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!

3.11. MPL kiszállítás mód

A Megrendelőnek lehetősége van igénybe venni, az Üzleti csomag az MPL* belföldi, nem 
egyetemes, garantált kézbesítési idejű csomagszolgáltatását, mely 0 – 40 kg tömegű küldemények 
esetében postai szolgáltatást, 40 kg-nál nagyobb tömegű, egyedi vagy raklapos 
kezelésű küldemények esetében fuvarozási szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás besorolása ÁFÁ-s.

A küldemény címezhető címhelyre, telephelyre, raktárbérleti címre. Emellett alternatív 
csomagátvételi lehetőségként a küldemények ’Postán maradóként’ akár postahelyre is címezhetőek 
vagy közvetlenül PostaPontra (meghatározott MOL töltőállomásokra), 
Csomagautomatába is küldhetők. A közvetlen csomagátvételről további részletek 
a www.postapont.hu és a www.csomagautomata.hu weblapokon, valamint honlapunkon az alábbi 
címen találhatók: http://www.posta.hu/csomag/uzleti_ugyfeleknek/mpl_uzleti_csomag

A küldemény kézbesítésének megkísérlése a feladó által választható 1 vagy 2 
munkanapos időgarancia figyelembevételével történik.

Házhoz kézbesítés: Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett 
részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény 
érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma 
feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről 
a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A 
második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt 
hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a 
küldeményt.

Kézbesítés Postán maradóként: Az így címzett küldemény esetén az MPL a címzett 
mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi 
határidőről, mely a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap lehet. A Postán maradóként 
feladott küldemények átvétele a posták nyitvatartási idejében, akár hétvégén is 
lehetséges. Időérzékeny küldemény esetén különösen kedvező, hogy 187 postára – külön díj 



felszámítása nélkül – szombaton is kiszállításra kerülnek a csomagok, így akár a pénteki 
munkanapokon, 1 munkanapos időgaranciával feladott csomagok szombati átvétele is biztosított 
ezeken a helyszíneken.

Kézbesítés MOL PostaPontra: A MOL PostaPontra címzett küldemény esetén az MPL a 
címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az 
átvételi határidőről, mely a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap lehet. A csomagok 
MOL PostaPontra szállítására munkanapokon a reggeli órákban sor kerül, így az előző munkanap 
feladott, 1 munkanap időgaranciájú csomagok 10:30-tól garantáltan átvehetőek valamennyi 
töltőállomáson. Csomagátvétel a hét minden napján lehetséges, melyre a legtöbb töltőállomás 
esetén 0-24 órás időtartamban van mód.

Kézbesítés Csomagautomatára: Automatára címzett küldemény esetén az MPL a 
címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az 
átvételi határidőről, mely az SMS kézbesítését követő 2 munkanap. Az átvételre a hét minden 
napján, 0-24 órában lehetőség van. A csomag az üzenetben kapott azonosító és a telefonszám 
megadásával, várakozás nélkül kivehető az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés 
többletszolgáltatással került feladásra, a csomag átvételéhez a címzettnek, az automatánál 
(bankkártyával) rendeznie kell az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően 
nyílik. Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a 
postahelyre. Ekkor a címzett elektronikus üzenetben (SMS vagy e-mail) újabb tájékoztatást kap 
arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és meddig veheti át a küldeményt (a feladó 
megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap áll rendelkezésére).

 

3.9.1.

Kiszállítás költsége

Bővebben a Honlapon, a Szállítási információk menüponton belül tájékozódhat, mely jelen 
ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

3.9.2. Kiszállítás határideje

A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap. Szolgáltató – Felek eltérő 
megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de 
legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) 
a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult 
póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a 
szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 



4. ELÁLLÁSI JOG

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

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

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) 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 szerződéstől indokolás 
nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban 
is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó 
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött 
levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató 
részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül 
elérhető elállásinyilatkozat – mintát is, de nem kötelező. 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 4. pontban 
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben 
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 vagy telefaxon keresztül 
történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax 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 1. pontban feltüntetett 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 Fogyasztót terheli, kivéve, ha 
a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a 
visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék 
visszajuttatás költségét sem. 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.

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

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.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

a) az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. étrend kiegészítő, 
kozmetikai termékek stb.). 

Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a 
terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát 
megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, 
illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már 
nem garantálható.

Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen ,kivételszabály alá tartozó 
termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási 
jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.



5. SZAVATOSSÁG

5.1. Kellékszavatosság

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági 
igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek
a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági 
jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

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

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

Megrendelő 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.

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

Megrendelő 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 Megrendelő 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 Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a 
Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem 
köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat 
hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert 
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

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

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint 
– az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági 
és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. 
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve 



kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben 
érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Megrendelőnek 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 Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő 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. Megrendelő 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, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot 
bizonyítania. Szavatossági igényeit Megrendelő az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül 
jelentheti be, érvényesítheti.

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1.  Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 
1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg.

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 Megrendelő a 
panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a
panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz 
esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett 
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; Szolgáltató a telefonon vagy egyéb 



elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek 
legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár 
el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 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 Megrendelőt.

6.2.  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és 
kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes 
Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő
számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján 
keresztül elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?
event=main.home.show&amp;lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van 
arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat 
elektronikusan rendezni tudják a következő 
linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] 
keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a 
fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a 
Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére 
egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) 
jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló 
fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület Békéltető testület elérhetőségei:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Elérhetőségek:
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül hívható: 
88/814-121E-mail: bekelteto@veszpremikamara.huFax: 06-88-412-150Dr. Vasvári Csaba elnök 
elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270

mailto:bekelteto@veszpremikamara.hu


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

 

7. KEDVEZMÉNYES KUPONOK

A különböző mértékű kedvezményt biztosító kuponokat a Kosár oldalon tudja a 
Megrendelő beváltani. A kuponon található kódot a Megrendelőnek a Kupon beváltása részen 
található Kuponkód mezőbe annak érvényesítéséhez be kell írnia. A kód begépelése után a Bevált 
gombra kell kattintani, ekkor a rendszer levonja a kedvezményt a vételárból és visszaigazoló 
üzenetet vagy figyelmeztetést jelenít meg. A figyelmeztetés és a kupon beváltásának meghiúsulása a
következők miatt történhet:

A kosárban található termékek összértéke nem éri el a kupon beváltásához szükséges 
értéket. Megrendelőnek a kuponhoz tartozó minimális kosárértéket ellenőriznie kell és ennek 
elérése után próbálkoznia  újból!

Ha a Megrendelő a kupont már beváltotta korábbi vásárlás során, akkor ismét beváltani azt a 
kódot nem tudja, kivéve, ha az adott kupon többször beváltható.

Fontos! A kupont csak akkor váltsa be a Megrendelő, mielőtt a Tovább a pénztárhoz  gombra 
kattint.

Ha már beváltotta a kupont és változtat a kosár tartalmán, a kupon érvénytelenné válik és ismét be 
kell váltania a kosár tartalmának véglegesítése után, különben a kedvezmény a megrendelésre nem 
kerül elszámolásra. A kedvezményes ajánlatok korlátozott ideig érvényesek vagy az akciós készlet 
erejéig. Ha a Megrendelő rendelése az akciós időszakot követően küldi el, a Megrendelő nem 
válik jogosulttá arra, hogy akciós áron kapja meg a terméket. Ha az áru időközben nincs már 
készleten, de a Honlapon a rendszer rendelhető termékként jeleníti meg és a Megrendelő meg 
is rendeli azt, a Szolgáltató emailben vagy telefonon jelzi a Megrendelő felé a készlethiányt. Az
akciós termékek árának visszatérítése később is az akciós áron történik.

 

8. KÍVÁNSÁGLISTA HASZNÁLATA

A kívánságlista számos előnyös és kényelmes funkcióval segít gyorsabbá és egyszerűbbé tenni 
a vásárlást. Megrendelő a kedvenc termékeit egy helyre gyűjtheti össze – a kívánságlistára. Így nem
kell többet keresgélnie, gyorsan és egyszerűen megrendelheti őket – akár az összes terméketset, 
egyetlen gombnyomással! Ezt a Mindet a kosárba gomb használatával érheti el.

Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő megossza másokkal kedvenc termékeit! Szívesen 
viszontlátná őket a szülinapján vagy a karácsonyfa alatt? Vagy javasolná egy barátnőjének, 
barátjának a céljai megvalósításához? Küldje el emailben a listát!

Mindehhez nem kell mást tennie, csak használja a Kívánságlistára teszemlehetőséget a 
termékek adatlapján! Kívánságlistát a Fiókom – Kívánságlistám úton éri el a Megrendelő, itt 



szerkesztheti, például megjegyzéseket fűzhet hozzá, elküldheti, illetve megváltoztathatja.

 

9. A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÓ ÁLTALI 
MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Megrendelő, felhasználó megsérti 
a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult a felhasználó 
részére figyelmeztetést küldeni, a felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy 
véglegesen megszüntetni a felhasználó Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a felhasználó
IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a felhasználó 
internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.

 

10. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS JOGÁTRUHÁZÁS

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve 
követeléseit másra átruházni. Megrendelő a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve 
beszámíthatja azokat a Szolgáltatóval szemben fennálló ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról
szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján 
létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

 

11. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ 
MÓDOSÍTÁSA

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

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének és frissítésének ideje: 2018.05.24.
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