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Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem min ősül írásbeli szerz ődésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A webshop m űködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerül őkérdések esetén a megadott elérhet őségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján vikkerhomoktovis.hu és aldomainjein történ ő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhet őa következ ő
weboldalról: vikkerhomoktovis.hu
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A www.homoktoviswebaruhaz.hu használata közben és a webáruházban történ ővásárlás
során az Ön szolgáltatója:
Vikker Géza Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 6239 Császártöltés Pet őfi u. 2/D Telefon: +36 70 9491105 (munkanapokon 8-18
h között)
Bankszámlaszám: Vikker Géza, 10400621-50526767-50661002
E-mail cím: info@vikkerhomoktovis.hu
Vállalkozói nyilvántartási szám 35971682

Adószám Vikker Géza 75864697-1-23
Statisztikai számjel 75864697 4791 231 03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 79593/2014
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma :B-6/2014
Jegyz ő: Hábermayer Viktória
6239 Császártöltés
Keceli u. 107.
A szerz ődés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató neve: BC.HU Kft.
Tárhelyszolgáltató címe (székhelye): 1155 Budapest, Wysocki utca 3.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: kapcsolat@bc.hu
2. ALAPVET ŐRENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvr ől
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefügg őszolgáltatások egyes kérdéseir ől szóló 2001. évi
CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz ődések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelez őrendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. április hó 1 . nap napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése el őtt 11 (tizenegy) nappal a
weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk
nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan
érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója
a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelez őnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop
tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelen őtartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a webshopon megjelen őtartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

3.1. A megjelenített termékek online, rendelhet ők meg. Valamint az ős termel őnél
közvetlenül Vikker Géza, Császártöltés Pet őfi u. 2/D (El őzetes egyeztetéssel) és
ős termel ői engedéllyel Bács-Kiskun Megye , Budapest egyes kiskereskedelmi üzleteiben
vásárolhatók meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értend ők,
azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, kivéve abban az esetben, ha ezt külön
feltüntetjük a weboldalon. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekr ől fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felel ősséget a webshopban
megjelen őkép és a termék tényleges kinézete miatti különböz őség miatt.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes kör űen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos id őtartamáról.
3.4. Az vel őt bubis fóliában, törékeny felárral postázzuk.
3.5. A honlapon kapható termékek családi gazdaságunkban, ős termel őként el őállított
alapanyagokból készülnek.
A homoktövis magolaj hidegen sajtolásos technológiával, hozzáadott adalékanyagok
nélkül, természetes ülepítéssel készül. Az olaj 100%-osan tiszta, sz űz olaj.
A vel ő100%-ban a homoktövis húsát tartalmazza préselve, kíméletes eljárással
paszt őrözve. Tartósítószer, színez őanyag és cukor hozzáadása nélkül. Semmiféle
adalékanyagot nem tartalmaz.
Homoktövis liszt a préselés után visszamaradt igen értékes héj szárítva, majd őr ölve.

A termékek fogyaszthatóságát minden esetben, jelezzük a termékeken.. A kiváló min őség
meg őrzése érdekében javaslom, hogy minden esetben a csomagban küldött levelünknek
megfelel ően járjon el (minden csomagban mellékelünk egy levelet az olajak tárolását és
fogyasztását illet ően).
Honlapunkon feltüntetett termékek mind készleten vannak, amennyiben mégis
készlethiány alakulna ki, akkor az írásban, illetve a honlapon jelezzük.
3.6. Az említett termékeknek vagy termékösszetev őknek nem rendeltetésük bármilyen
betegség vagy kórállapot diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megel őzése.
Bármely termékre vagy termékösszetev őre hivatkozó állítás, említés, vélemény vagy
információ nem tekinthet őorvosi véleménynek/tanácsnak. A termékekre vagy
termékösszetev őkre vonatkozó kijelentéseket, állításokat, véleményeket vagy
információkat állami hatóság egyik országban sem vizsgálta meg és hagyta jóvá. Minden
olyan információ, amit a www.homoktoviswebaruhaz.hu oldalon talál – ideértve a
szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal
tartalmaz-, az általános információ gyarapítására szolgálnak. A fotók csak illusztrációk,
eltérhetnek az eredeti termékt ől.

A felek a jelen Általános Szerz ődési Feltételekben írtakat magukra nézve kötelez őnek
tekintik.

4. RENDELÉS MENETE:

4.1. Felhasználó a regisztrációját követ ően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció
nélkül is megkezdheti a vásárlást.
4.2. A megvásárolni kívánt termék esetén válassza ki a mennyiséget/válasszon a felkínált
lehet őség közül, majd helyezze a kosárba.
4.3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni térjen vissza a “Termékek”
menüpontra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellen őrizze a
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termékek el őtt lév őpiros “x” megnyomásával

törölheti az adott terméket. Mennyiség megadását követ ően a “Kosár frissítése” gombra
kell kattintania, ekkor láthatóvá válik a termékekért fizetend őösszeg.
4.4. A szállítási költségei a “Kosár végösszege” felirat alatt láthatóak részletesen.
A szállítási költség függ a megrendelt mennyiség súlyától illetve a vel őesetén törékeny
felárral kerül kiszámításra.
A kiválasztás után adja meg a vásárló nevét (annak a nevét, akinek a számlát kéri, cég
esetében a cég nevét), majd ha a számlázási cím különbözik a szállítási címt ől, akkor
kérem azt is adja meg.
4.4.1. A rendelés teljesítése kizárólag a termék értékének és a szállítás díjának
kiegyenlítése után történik meg.
Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. teljesíti.
4.4.2. A kézbesítés munkanapokon történik, a 8 és 16 óra közötti id őszakban. Amennyiben
ebben id őszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszer ű(amennyiben van rá
lehet ősége) munkahelyi címet megadni. Amennyiben nem tartózkodik a megadott helyen,
úgy az illetékes postahivatalban még 10 napig átveheti a terméket. Amennyiben nem veszi
át és visszakerül hozzánk a csomag, abban az esetben, ha újra szeretné megrendelni,
akkor a visszaküldés költsége a vásárlót terheli és az újbóli megrendelés vételárához
hozzáadásra kerül.
4.5. Nyomja meg a “Továbba pénztárhoz” gombot, itt az alábbi fizetési lehet őségekb ől tud
választani:
4.5.1. Banki el őreutalás:
A megrendelt termék értékét és a szállítás díját közvetlenül és el őre a bankszámlánkra kell
banki átutalással befizetni. A fizetend ővégösszeg a megrendelés összesít ője, és
visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A csomagról papír alapú számlát
állítunk ki. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyz őkönyv felvételét. Ez esetben ne vegye át a
csomagot. Utólagos, jegyz őkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
4.5.2. Utánvételes fizetés:
A megrendelt termékek árát, a szállítás költségét és az utánvétel díját egy összegben, a
kézbesít őnél készpénzben kell kiegyenlíteni. A megrendelés összege nem tartalmazza az

utánvét költségét és a szállítási díjat, azt minden esetben hozzá kell adni a megrendelés
összegéhez. A csomagról papír alapú számlát állítunk ki. Kérjük, a csomagot
kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés
esetén kérje jegyz őkönyv felvételét. Ez esetben ne vegye át a csomagot. Utólagos,
jegyz őkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
4.6. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már
regisztrálta magát, akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges
regisztráció!/
4.7. Az adatok megadását követ ően a ” Rendelés” gombra kattintva tudja elküldeni
megrendelését, el őtte azonban: el kell olvasnia és elfogadnia az ÁSZF-et (“Rendelés”
gomb alatt, kattintással nyílik!), illet őleg még egyszer ellen őrizheti a megadott adatokat,
illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. Amennyiben elfogadja az Általános
Szerz ődési Feltételeket, akkor kérem pipálja ki a kis négyzetet a megrendelés elküldése
el őtt.
4.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása el őtt
minden esetben vissza tud lépni az el őz őfázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
4.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követ ően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldését ől számított, a
szolgáltatás jellegét ől függ őelvárható határid őn belül, de legkés őbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerz ődéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintend őa
Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhet ővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felel ősségét, ha a
visszaigazolás azért nem érkezik meg id őben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott
meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni.
4.10. A vásárlás összegének bankszámlánkra történ őmegérkezése után teljesítjük a
megrendelést, várható idejér ől e-mailben értesítjük. A megrendelés elküldése regisztráció
nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jöv őben regisztrált
felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és
számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a
megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt
egyszer kell végrehajtania, kés őbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell
elvégeznie.

4.11. Amennyiben a webshopban 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 vev őt az új adatokról. A vev őezt követ ően még
egyszer meger ősítheti a megrendelést, vagy lehet őség van arra, hogy bármely fél elálljon
a szerz ődést ől.
4.12. A fizetend ővégösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár el őtt
megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyz őkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos,
jegyz őkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése
munkanapokon történik 8-17 óra közötti id őszakban.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS:
5.1. Banki el őreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg
azt követ ően, hogy megérkezett a vásárlás összege a bankszámlára. Utánvételes fizetés
esetén a megrendelés teljesítése az általános teljesítési határid őben történik (2-3
munkanap). A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 18.00-20.00 óráig. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt id őpontokon kívül is van lehet őség a
megrendelés leadására, amennyiben az a fenti id őn kívül történik, az azt követ ő
munkanapon kerül feldolgozásra.
5.2. Minden esetben visszaigazoljuk e-mailben, hogy mikor teljesítjük megrendelését.
Általános teljesítési határid ő: a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül. Nem
vállalunk felel ősséget az esetleges beszállítói, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történ ő
el őzetes bejelentés nélküli változás, késedelem miatt.
5.3. Ha Szolgáltató a szerz ődésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerz ődésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles err ől Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkés őbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem
mentesíti szerz ődésszegése egyéb következményei alól.

6. ELÁLLÁS JOGA:

A jelen ászf alapján a homoktoviswebaruhaz.hu weboldalon keresztül megrendelt
termékek megvásárlásától 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat abban az
esetben, ha a palackot nem bontotta fel, illetve nem fogyasztott a termékekb ől. .
A fogyasztó nem élhet elállási jogával akkor, ha felbontotta a termékeket és fogyasztott
bel őlük, mert a törvény értelmében (Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú
irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz ődések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet) nem illeti meg a fogyasztót az elállási
jog romlandó vagy min őségét rövid ideig meg őrz ő termék tekintetében, illetve olyan zárt
csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást
követ ő
felbontása
után
nem
küldhet ő
vissza.
A 14 napos határid őa megrendelt termékek kézhezvételének napján kezd ődik.
A vev őnek kell tudni igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási
nyilatkozathoz csatolni kell. Ebb ől a célból kérem, hogy vegye figyelembe a szállítási
feltételeknél írtakat.
A vev őírásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogodat. Az elállási
nyilatkozatot az info@vikkerhomoktovis.hu email címre kell megküldeni a fenti határid őn
belül. Az elállási nyilatkozatban célszer ű megadni a megrendelésben szerepl ő minden
adatot, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az id őpontját. Ezek
hiányában, vagy ha egyéb okból Vikker Géza, egyéni vállalkozó nem tudja beazonosítani,
hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vev őre/termékre vonatkozik és
határid őben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudjuk elfogadni.
Elállás esetén a vev ő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelel ően
biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére
kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Vikker Géza, egyéni vállalkozó
részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vev ő viseli. Elállás esetén a
vev ő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Vikker Géza, egyéni vállalkozó
részére visszaküldeni.
Az elállási nyilatkozat kézhezvételét követ őlegfeljebb 14 napon belül Vikker Géza, egyéni
vállalkozó a vev őáltal a részére kifizetett összeget – termék vételára, plusz postaköltség,
ha volt vásárláskor – visszatéríti a vev őnek, feltéve, hogy ezen határid őn belül a
visszaküldött termékeket sértetlen, a palackot bontatlan állapotban megkapta. Vikker
Géza, egyéni vállalkozó jogosult levonni a visszatérítend ő összegb ől a visszaküldött
termékek nem rendeltetésszer űhasználatából ered őkárának értékét .
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez őfizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén
kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszer ű
használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Felhasználó kizárólag akkor vonható felel ősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és m űködésének
megállapításához szükségest ől eltér őkezelés miatt következett be.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t,
vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat
visszaküldte: a kett őközül a korábbi id őpontot kell figyelembe venni
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz ődések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet itt érhet őel. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhet őel.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban
található elérhet őségeken.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
Letölthet őelállási nyilatkozatért kattintson ide => Elállási nyilatkozat
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közrem űköd őt jogosult igénybe venni.
Ennek jogellenes magatartásáért teljes felel ősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes
magatartást saját maga követte volna el.
7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszer űségét és
érvényesíthet őségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillet ő jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthet ő az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen
jogról történ ő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat
valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a
kés őbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
8. PANASZKEZELÉS RENDJE:
8.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelel ő min őségben, a
megrendel ő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak
mégis valamilyen panasza van a szerz ődéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban,
úgy panaszát az info@vikkerhomoktovis.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti (a
székhelynél megadott címre küldve).
8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha
a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyz őkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról jegyz őkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak.
8.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig meg őrzi, s
azt az ellen őrz őhatóságoknak kérésükre bemutatja.
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Területileg illetékes békéltet őtestület elérhet ősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltet őTestület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
9. SZERZ Ő
I JOGOK:
9.1. Miután a www.homoktoviswebaruhaz.hu, mint weboldal szerz ői jogi m űnek min ősül,
tilos a weboldalon megjelen ő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történ ő közvetítése, más módon való
felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
9.2. A www.homoktoviswebaruhaz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással
lehet.
9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire.
9.4. Tilos a www.homoktoviswebaruhaz.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen
módon történ ő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel
az www.homoktoviswebaruhaz.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy
indexelhet ő.
9.5. A www.homoktoviswebaruhaz.hu név szerz ői jogi védelmet élvez, felhasználása a
hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
9.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás
esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 99.000 Ft, illetve

szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem
túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerz ői jogi jogsértés esetén Szolgáltató
közjegyz ői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsért ő felhasználóra
hárítja.
Jelen weboldal tartalma tehát nem használható fel a tulajdonos egyértelm ű és
részletesírásbeli engedélye nélkül:


más honlapokon és közösségi oldalakon (Például: Facebook, Twitter, Pinterest,
Iwiw, Instagram, Tumblr., Soundcloud, Sribd, SlideShare, blogok, stb.)



nyomtatott kiadványokban (újság, magazin, prospektus, stb.) és könyvekben



elektronikus (online) kiadványokban és könyvekben



online vagy offline prezentációkban (sem üzleti sem oktatási céllal)



online vagy offline tréningeken és tanfolyamokon (sem üzleti sem oktatási céllal)



iskolai vagy iskolai rendszeren kívüli oktatás keretében (sem online sem offline
formában)



személyes vagy online tanácsadás alkalmával

10. ADATVÉDELEM:
A www.homoktoviswebaruhaz.hu
oldalon:

adatkezelési

tájékoztatója

elérhet ő a

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79593/2014.
Az Általános Szerz ődési Feltételek az alábbi linkre kattintva letölthet ők:
Általános Szerz ődési Feltételek

következ ő

