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1. Az F2 Komplex Kft. elérhetőségei (a továbbiakban: Elérhetőség): 

Cég elnevezése: F2 KOMPLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Cég rövidített elnevezése: F2 KOMPLEX Kft. (a továbbiakban: Társaság) 

Cégjegyzékszám: 01-09-690021. 

Adószám: 12511727-2-43, EU adószám: HU12511727 

Bankszámla száma: 12010374-01633800-00100006 

Székhely: 1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7. 

Weblap: http://www.f2komplex.hu/  

Telefon: (+36 1) 459-0747, (+36 1) 459-0748  

Mobil: (+36 20) 972-3277 

E-mail: info@f2komplex.hu  

 

2. Árajánlat, Megrendelés és Ügyviteli Szoftver  

A Társaság által kiadott árajánlat a rendszeresített árajánlati ügyviteli sablon használatával minősül 

érvényesnek. Az árajánlat tartalmazza a termék megvásárlásához szükséges információt. A Vevő a 

termék megrendelésével a jelen ÁSZF-et és Mellékleteit elfogadja. A Társaság csak az írásban leadott 

megrendelést fogadja el, mely történhet a Társaság jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott 

székhelyére (postai úton), vagy elektronikus kézbesítési címére, továbbá a B2B Áruházon, 

Webáruházon keresztül. A megrendelésnek a Társasághoz történő beérkezését követően, a Vevő által 

megadott elérhetőségre visszaigazolást küld. A szállítási határidőt a Társaság írásban közli a Vevővel. 

A termék a Társaság székhelyére történő tényleges megérkezését, illetve a terméket előállító gyárban 

történő legyártását követő 3 munkanapon belül készre jelentést küld a Vevő részére. A Társaság 

fenntartja magának a jogot arra, hogy a nettó 5000.-eurót (azaz ötezer eurót) vagy 2.000.000,-Ft-ot 

(azaz kettő millió forintot), meghaladó vételár esetén írásbeli visszaigazolás helyett írásbeli adásvételi 

szerződést köt a Vevővel a termék adásvételére. Ebben az esetben a szállítási határidőről a Társaság 

külön értesítést küld. A Társaságnak jogában áll az árlistában szereplő áraktól eltérni.  

A B2B Áruházra vonatkozó szabályokat a III. számú melléklet, a Webáruházra vonatkozó szabályokat 

a IV. számú melléklet tartalmazza. 

 

3. Árak, kedvezmények megállapítása 

A Társaság a termékeit a megrendelés napján érvényes árjegyzékben részletezett árakon értékesíti, 

mely árjegyzék a Társaság weblapján elérhető. A nyilvános árjegyzék árainak vonatkozásában a 

Társaság fenntartja a jogot engedmények megadására, amennyiben erről előzetesen a Vevővel írásban 

megállapodnak.  

 

4. Fizetés:  

A termék vételárának megfizetése a hatályos árlista vagy árajánlat szerint magyar forintban (HUF), 

egyedi esetben euróban (EUR) történhet. A fizetés módja: készpénz, bankkártyás fizetés, vagy banki 

átutalás. Fizetési ütemezés lehet egyösszegű megfizetés, illetve előleg és vételár hátralék fizetés. 

Amennyiben a felek fizetési eszközként euró pénznemet tüntettek fel, úgy a Vevő csak euró 

pénznemben teljesíthet. Más pénznemben történő teljesítés esetén a Vevő által átutalt összeg a Vevő 

költségén visszautalásra kerül. Az euróban kiadott ajánlat forintban történő kiegyenlítése esetén a 

Társaság árlistájában szereplő árfolyamon kerül átszámításra a forint - euró devizaárfolyam. A 

fentiektől eltérő fizetési módra kizárólag egyedi megállapodás esetén van lehetőség.  

 

A Társaság jogosult az igényének érvényesítésére követeléskezelő, vagy harmadik személy 

közreműködését igénybe venni, melyet a Vevő kifejezetten tudomásul vesz. A Társaság igényének 

érvényesítése érdekében a termékkel, annak adásvételével, és a Vevővel kapcsolatos összes 

rendelkezésére álló információt jogosult harmadik személy részére átadni, ehhez a Vevő hozzájárul.  

 

 

http://www.f2komplex.hu/
mailto:info@f2komplex.hu
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5. Egyedi megállapodás: 

Az egyedi megállapodás esetén a Társaság jelen ÁSZF-től eltérően állapíthatja meg a termék 

átvételének, megfizetésének, szállításának módját, és egyéb a termék értékesítésével kapcsolatos 

feltételeket. Amennyiben a Vevő az egyedi megállapodásban írtaktól eltérően teljesíti a fizetési 

kötelezettségét, úgy minden ebből eredő kockázat a Vevőt terheli.  

 

6. Tulajdonjog-fenntartás: 

A Társaság a termék teljes vételárának kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát, ennek érvényesítése 

érdekében minden szükséges jogi lépést megtesz, melynek a költségei a Vevőt terhelik. Amennyiben 

felmerül a Vevő fizetési készségének, vagy képességének a hiánya, úgy a Társaság garanciát 

követelhet a Vevőtől, annak fizetési hajlandóságának megerősítésére.  

 

7. Teljesítés, Szállítás, Átvétel:  

A Társaság a termék teljes vételárának megfizetését követően a terméket a megállapodás szerint, a 

Vevőnek a Társaság székhelyén vagy a szállítójárművön átadja. Az átadás-átvétel a Vevő általi 

ellenjegyzéssel történik. Az átadás-átvétel során a Társaság átadja a Vevő részére a termék gyártóművi 

dokumentációját. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság a szállítás során alvállalkozókat vehet 

igénybe, mely közvetített szolgáltatást tartalmaz. 

 

A Vevő a terméket a készre jelentés után legkésőbb 10 naptári nappal köteles átvenni a Társaság 

székhelyén, ennek eredménytelen elteltét követően a Társaság 400 Ft/m2/nap+ÁFA tárolási díj 

összeget számláz ki a Vevő részére. A termék késedelmes átvétele esetén a Társaság által biztosított 

tárolás maximális ideje 30 nap. Amennyiben a 30 nap eredménytelenül telik el, a tárolás 31. napján a 

szerződés megszűnik, a Vevő által kifizetett előleg a Társaságot illeti, a termék a Társaság 

tulajdonában marad. A ki nem fizetett tárolási díj behajtásának költségei a Vevőt terhelik.   

 

8. Szerződés, megrendelés megszűnése 

A szerződés a teljesítéssel megszűnik. A Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy amennyiben a termék 

átvétele a Társaság által előre jelzett szállítási határidőtől a gyártó késedelmes teljesítése miatt eltér, 

úgy a Vevő az előre jelzett szállítási határidőtől számított 8 munkahétig a megrendelésétől érvényesen 

nem állhat el. Vevő kötbér igényt kizárólag a Társasággal előzetesen, szerződésben, külön kikötött 

megállapodás alapján érvényesíthet. Ha a Társaság tájékoztatja a Vevőt a termék szállítási 

határidőjéről és a Vevő a közléstől számított 3 napon belül a megrendeléstől eláll, úgy a befizetett 

előleg részére visszajár. Amennyiben a Vevő a közléstől számított 3 napon túl áll el a megrendeléstől, 

úgy a termék vételárának az előre meghatározott, mindkét fél által elfogadott és megfizetett előlege 

bánatpénzként a Társaságot illeti meg. Vevő tudomásul veszi, hogy a termék átvételét követően a 

szerződéstől nem állhat el, ezen jogáról kifejezetten lemond. 

 

9. Kellékszavatosság 

Ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak 

(hibás teljesítés), akkor a Vevő a Társasággal szemben a Ptk. alapján kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet. A Társaság mentesül a felelőssége alól, ha a Vevő a hibát a szerződés megkötésének 

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett. A Vevő a 

teljesítés időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági 

igényeit.  

 

10. Jótállás 

A jótállás időtartamát és feltételeit az I. és II. számú melléklet tartalmazza.   

 

11. Társaság felelőssége 

A felek kifejezetten egyetértenek abban, hogy a Társaság nem felelős  a közvetlen vagy elmaradt 

vagyoni előnyből, szerződésből, megrendelésből adódó költségek, beruházások, 

kötelezettségvállalásból adódó károkért, illetve az előre nem látható okokból történő késésért, továbbá 

az olyan károkért, melyek bekövetkeztére a Társaság befolyással nem rendelkezik (Pl.: vis-maior, 

anyagok, berendezések Társasághoz történő beszállítása, a termelési ciklus előre nem látott akadályai, 

harmadik fél mulasztása).  
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A Társaság az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nél TRENDII felelősségbiztosítással 

rendelkezik. A Társaság a felelősségét a felelősségbiztosítása mindenkori káreseményenkénti 

legmagasabb összegében korlátozza, az ezt meghaladó felelősségét kizárja.  

 

12. Adatkezelés 

A Társaság a Vevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés 

teljesítése érdekében tárolja. A Társaság a Vevők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a 

szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Társaság alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A 

Társaság a Vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. A regisztrációnál 

megadott adatokat a Vevő bármikor módosíthatja vagy törölheti. 

 

13. Szerzői jogok 

A Társaság weboldala szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a szerzői jogi jogosultja vagy a 

feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető értékesítés során 

megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak 

(ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagot, a weboldal felületének elrendezését, 

szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

 

14. Egyéb  

A jelen ÁSZF-ben és annak mellékletében leírtakat mindkét fél megértette, az abban foglaltakkal 

kifejezetten egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

  

15. Jelen dokumentum magyar nyelvű változata irányadó. Az ÁSZF módosulása esetén az új 

rendelkezések a közzétételt követő napon lépnek hatályba. 

 

Budapest, 2023 január 11. 
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I. számú melléklet 

 

Jótállási feltételek  
- a nem fogyasztónak minősülő vevő esetén - 

 

1.A berendezések az esetleges gyártási hiba esetén jótállással rendelkeznek. A jótállási időtartam alatt, a 

meghibásodott alkatrészek, azok vizsgálata után kerülnek cserére. A jótállás nem tartalmazza az alkatrészek 

szállítási költségét, illetve azok kicserélésének munkadíját. 

2.A berendezések bárminemű mechanikus vagy elektromos módosítása a jótállás megszűnésével jár. 

3. Tilos a készüléket olyan helyiségbe beépíteni, ahol külső hatás érheti, úgy mint hő, villamosenergia, víz, gőz, 

hűtőközeg, elektormágneses behatás! Tilos a készülék közelébe olyan tárgyat helyezni, amiben az kárt okozhat! 

Fokozottan ügyeljen arra, hogy illetéktelken személy – különösen gyermek – a készülékhez ne férhessen hozzá! 

4.A telepítő felelős a berendezés felszereléséért, amit a Telepítési, üzemeltetési és szervizelési útmutatóban 

leírtaknak, a vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és szabványoknak megfelelően kell elvégezni. A 

Társaság nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett sérülésért, kárért melyet a hibás 

felszerelés, a vonatkozó szabványok, illetve a Telepítési, üzemeltetési és szervizelési útmutatóban részletezett 

javaslatok és előírások be nem tartása okoz személyekben, állatokban vagy tárgyakban. 

5.A jótállás nem vonatkozik a hibás telepítésből, nem megfelelő karbantartásból, hibás működtetésből, 

engedéllyel nem rendelkező karbantartó munkájából, karbantartás hiányából, szállítás közbeni balesetekből, 

vagy bármilyen, nem gyártási hibából eredő meghibásodásokra. Továbbá, a jótállás nem terjed ki a 

természetesen elhasználódó, kopó alkatrészekre.       

6.A meghibásodásokat 5 napon belül jelenteni kell a Társaság felé, melynek elmulasztása a jótállás elvesztésével 

jár. 

7.Nem a jótállás alá tartozó tevékenység a berendezések telepítése, üzembe helyezése, beszabályzása, tisztítása, 

karbantartása, felülvizsgálata. Semmilyen meghibásodás, hibás alkatrész vagy a berendezés környezetében 

okozott kár nem lehet alapja a folyamatban lévő pénzügyi tranzakciók halasztásának. Bármilyen vevői fizetési 

késedelem a folyamatban lévő összes jótállás azonnali megszűnésével jár. 

8.A jótállás nem tartalmaz semmilyen kompenzációt a berendezések meghibásodásából eredő leállásra. 

9.A jótállás időtartama:  

• 12 (tizenkettő) hónap a kiegészítőkre (termosztátok, szelepek, stb.)  

• 12 (tizenkettő) hónap vagy az importőr jótállási jegye szerinti időtartam (12-48 hónap) az egyéb 

termékekre; 

• 24 (huszonnégy) hónap vagy az importőr jótállási jegye szerinti időtartam (24-48 hónap) a 

ventilátoros hűtő-fűtő berendezésekre, hűtőközeggel működő gépi hűtő-fűtőberendezésekre, 

légnedvesítőkre. 

 

A jótállás időtartama a vásárlás napján kezdődik. A jótállás csak az értékesítési számla felmutatásával érvényes. 

A jótállás feltétele a berendezések rendszeres, maximum 6 havonta történő vizsgálata, karbantartása, melyek 

dokumentumait azok elvégzését követő 5 napon belül elektronikusan a Társaság részére kell megküldeni.   

10.A berendezés semmilyen meghibásodása nem jogosítja fel a Vevőt a teljes berendezés cseréjére. A 

berendezésen végzett javítások, alkatrészek cseréje nem hosszabbítja meg a jótállást. A jótállási időtartam annak 

megkezdését követően nem hosszabbítható meg.         

11.A jótállás időtartamát követően a Társaság a jogszabályban meghatározott ideig biztosítja az alkatrészeket. 

Az alkatrészek a mindenkori árlista szerinti áron vásárolhatóak meg. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az 

egyes alkatrészeket azzal egyenértékűvel helyettesítse. 

12.Bármilyen eltérés ezen feltételektől kizárólag akkor érvényes, ha azt a Társaság írásban megerősítette, vagy 

külön jótállási jegyet bocsájt ki Vevő részére.  

13.A jelen jótállási feltételeket minden érintett fél megértette, az abban foglaltakkal kifejezetten egyetért, és 

magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
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II./1. számú melléklet 

Termékszavatossági igény és Jótállási feltételek  
- fogyasztónak minősülő vevő esetén - 

 

Fogyasztó az a természetes személy, aki a megvásárolt terméket kizárólag saját felhasználásra vásárolja, azzal 

gazdasági tevékenységet nem folytat.   

Termékszavatosság 

1. A Vevő a Társaság által részére eladott termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet. (A 

termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek az értékesítéskor hatályos minőségi követelményeknek, vagy 

nem rendelkezik a Társaság által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.) A Vevő követelheti a Társaságtól, 

hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidő belül, a Vevő érdekeinek sérelme 

nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.  

2. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Társaság felé közölni. A hiba felfedezésétől 

számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből 

eredő kárért a Vevő felelős.  

3. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó 

kellékszavatossági kötelezettség a Társaságot terheli. A Társaságot a termékszavatosság az értékesítéstől 

számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.   

Jótállás 

1.A berendezések az esetleges gyártási hiba esetén jótállással rendelkeznek. A jótállási időtartam alatt, a 

meghibásodott alkatrészek, azok vizsgálata után kerülnek cserére. A jótállás nem tartalmazza az alkatrészek 

szállítási költségét, illetve azok kicserélésének munkadíját. 

2.A berendezések bárminemű mechanikus vagy elektromos módosítása a jótállás megszűnésével jár.  

3.A telepítő felelős a berendezés felszereléséért, amit a Telepítési, üzemeltetési és szervizelési útmutatóban 

leírtaknak, a vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és szabványoknak megfelelően kell elvégezni. A 

Társaság nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett sérülésért, kárért melyet a hibás 

felszerelés, a vonatkozó szabványok, illetve a Telepítési, üzemeltetési és szervizelési útmutatóban részletezett 

javaslatok és előírások be nem tartása okoz személyekben, állatokban vagy tárgyakban. 

4.A jótállás nem vonatkozik a hibás telepítésből, nem megfelelő karbantartásból, hibás működtetésből, 

engedéllyel nem rendelkező karbantartó munkájából, karbantartás hiányából, szállítás közbeni balesetekből, 

vagy bármilyen, nem gyártási hibából eredő meghibásodásokra. Továbbá, a jótállás nem terjed ki a 

természetesen elhasználódó, kopó alkatrészekre.       

5.A meghibásodásokat 5 napon belül jelenteni kell a Társaság felé, melynek elmulasztása a jótállás elvesztésével 

jár. 

6. Nem a jótállás alá tartozó tevékenység a berendezések telepítése, üzembe helyezése, beszabályzása, tisztítása, 

karbantartása, felülvizsgálata. Semmilyen meghibásodás, hibás alkatrész vagy a berendezés környezetében 

okozott kár nem lehet alapja a folyamatban lévő pénzügyi tranzakciók halasztásának. Bármilyen vevői fizetési 

késedelem a folyamatban lévő összes jótállás azonnali megszűnésével jár. 

7.A jótállás nem tartalmaz semmilyen kompenzációt a berendezések meghibásodásából eredő leállásra. 

8. A jótállás időtartama: 

a) 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év, 

b) 100.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (kettő) év, 

c) 250.000 forint eladási ár felett 3 (három) év. 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

9. A jótállás időtartama a vásárlás napján kezdődik. A jótállás csak az értékesítési számla felmutatásával 

érvényes. A jótállás feltétele a berendezések rendszeres, maximum 6 havonta történő vizsgálata, karbantartása, 

melyek dokumentumait azok elvégzését követő 5 (öt) napon belül elektronikusan a Társaság részére kell 

megküldeni.   

 

10.A berendezés semmilyen meghibásodása nem jogosítja fel a Vevőt a teljes berendezés cseréjére. A 

berendezésen végzett javítások, alkatrészek cseréje a jótálás időtartamát meghosszabbítja azzal az idővel, amely 

alatt a Vevő az árut a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási időtartam annak megkezdését 

követően nem hosszabbítható meg.         
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II./2. számú melléklet 

 

Termékszavatossági igény és Jótállási feltételek  
- fogyasztónak minősülő vevő esetén - 

 

11.A jótállás időtartamát követően a Társaság a jogszabályban meghatározott ideig biztosítja az alkatrészeket. 

Az alkatrészek a mindenkori árlista szerinti áron vásárolhatóak meg. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az 

egyes alkatrészeket azzal egyenértékűvel helyettesítse. 

12.Bármilyen eltérés ezen feltételektől kizárólag akkor érvényes, ha azt a Társaság írásban megerősítette, vagy 

külön jótállási jegyet bocsájt ki Vevő részére.  

Közös szabályok 

1. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 

2. A Vevő a szavatossági vagy jótállási igényét a Társaságnak küldött levélben (1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-

7.), vagy elektronikus levélben (info@f2komplex.hu) érvényesítheti.  

3. Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság mentesül a felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát a Vevő a 

szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, illetve amely hibára tekintettel a terméket a Vevő csökkentett 

áron vásárolta. A Társaság felelőssége ilyen esetben csak a Vevő által nem ismert egyéb hibáért áll fenn. 

4. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy 

• a terméket nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a termék kezelési, használati, illetve 

karbantartási utasítását, stb.; 

• szakszerűtlen, Társaságtól eltérő személy által végzett üzembe helyezés; 

• a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el; 

• a terméket átalakították, megváltoztatták; 

• valamely alkatrész természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy; 

• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; 

• elemi kár, természeti csapás; 

• a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének. 

 

5. Tilos a készüléket olyan helyiségbe beépíteni, ahol külső hatás érheti, úgy mint hő, villamosenergia, víz, gőz, 

hűtőközeg, elektormágneses behatás! Tilos a készülék közelébe olyan tárgyat helyezni, amiben az kárt okozhat! 

Fokozottan ügyeljen arra, hogy illetéktelken személy – különösen gyermek – a készülékhez ne férhessen hozzá! 
 

6. A jelen jótállási feltételeket minden érintett fél megértette, az abban foglaltakkal kifejezetten egyetért, és 

magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

  

mailto:info@f2komplex.hu
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III. számú melléklet 
 
 

A B2B Zárt Viszonteladói Áruházra (a továbbiakban: B2B Áruház) vonatkozó szabályok 
 

  

A B2B Áruházban történő megrendelés kizárólag olyan egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek 

(kivéve: civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, valamint olyan jogi 

személy, amely önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár 

el), mint Vevők számára lehetséges, akiknek a regisztrációját/hozzáférését a Társaság Kereskedelmi 

keretszerződés megkötésével egyidejűleg jóváhagyta. A belépéssel a Vevő, ha a B2B Áruház 

szolgáltatásait igénybe kívánja venni, elfogadja a Társaság ÁSZF-ben foglalt feltételeit. A belépéshez 

szükséges egy felhasználói név (e-mail cím) és egy jelszó, illetve további adatok megadása. Minden 

belépő a megadott e-mail címe alapján kap jogosultságot, egyidejűleg rögzítésre kerülnek az alábbi 

személyek: a Megrendelésre jogosult /aki a megrendelésre, az árajánlat kérésére és az átvételre való 

jogosultsággal rendelkezik/, az Árajánlat kérésre jogosult / aki árajánlat kérési jogosultsággal 

rendelkezik/ és az Átvételre jogosult /aki a megrendelés átvételére való jogosultsággal rendelkezik/. 

Ezek segítségével tud a Vevő később belépni a B2B Áruház oldalán. A későbbi megrendeléseknél a 

korábban itt megadott adatokat már nem kell újra megadni. A Vevő elfogadja, hogy az ily módon 

kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, arra a magyar jog az irányadó jog, a szerződésre pedig 

a Társaság ÁSZF-ben megjelölt rendelkezések vonatkoznak. 

 

A megrendelést a Társaság a B2B Áruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a 

megrendeléshez szükséges (*-gal jelölt) valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Társaságot a 

Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

 

A Társaság fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt megrendelések) 

visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel 

történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. 

Így a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti 

vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből, elmaradt vagyoni 

előnyből fakadó károkért sem. 

 

A megrendelhető termékek, illetve a szállítási szolgáltatások árai, illetve díjai változtatásának jogát a 

Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A 

módosítás a már megrendelt termékek vételárát, díját nem befolyásolja. A termékek megvásárlása a 

megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett történik.  

 

A Vevő a B2B Áruházat saját kockázatára használhatja. A Társaság kizár minden felelősséget a B2B 

Áruház használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felel saját 

magatartásáért. A Társaság ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a 

jogsértések felderítése végett. 

 

A B2B Áruház olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más cégek oldalaira 

vezetnek. Ezen cégek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Társaság nem vállal 

felelősséget. 

 

A fent leírtak ellenére – többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is – keletkezhetnek 

pontatlanságok vagy hiányosságok, melyeket a Társaság e-mail címén lehet bejelenteni. A Társaság a 

tudomásra jutást követően haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. 
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IV. számú melléklet 

 
Webáruházra vonatkozó szabályok 

  

A Webáruházban történő megrendelés kizárólag olyan felhasználóknak (Vevő) lehetséges, akiknek a 

regisztrációját a Társaság jóváhagyta. A regisztráció, illetve vásárlás során a Vevő, ha a Webáruház 

szolgáltatásait igénybe kívánja venni, elfogadja a Társaság ÁSZF-ben foglalt feltételeit. A 

regisztrációhoz feltétlen szükséges egy felhasználói név és egy jelszó, illetve további adatok 

megadása. Ezek segítségével tud a Vevő később belépni a Webáruház oldalán. A későbbi 

megrendeléseknél a korábban itt megadott adatokat már nem kell újra megadni. A Vevő elfogadja, 

hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, arra a magyar jog az irányadó jog, 

a szerződésre pedig a Társaság ÁSZF-ben megjelölt rendelkezések vonatkoznak. 

 

A megrendelést a Társaság a Webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a 

megrendeléshez szükséges (*-gal jelölt) valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Társaságot a 

Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

 

A Társaság fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt megrendelések) 

visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel 

történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. 

Így a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti 

vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből, elmaradt vagyoni 

előnyből fakadó károkért sem. 

 

A megrendelhető termékek, illetve a szállítási szolgáltatások árai, illetve díjai változtatásának jogát a 

Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A 

módosítás a már megrendelt termékek vételárát, díját nem befolyásolja. A termékek megvásárlása a 

megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett történik.  

 

A Vevő a Webáruházat saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal 

felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, az elmaradt hasznokért a 

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, 

egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

 

A Társaság kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Vevő 

teljes mértékben és kizárólagosan felel saját magatartásáért. A Társaság ilyen esetben teljes mértékben 

együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

 

A Webáruház olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más cégek oldalaira 

vezetnek. Ezen cégek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Társaság nem vállal 

felelősséget. 

 

A fent leírtak ellenére – többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is – keletkezhetnek 

pontatlanságok vagy hiányosságok, melyeket a Társaság e-mail címén lehet bejelenteni. A Társaság a 

tudomásra jutást követően haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
 

 


