
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Érvényes: 2021. január 05-től 

A Webáruház üzemeltetőjének adatai: 

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Plum Magyarország Kft. jogszabályok által meghatározott 

adatai: 

Plum Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

• Székhely: 8200 Veszprém, Erdész utca 4. 

• Fővárosi Bíróság cégbírósága cg. (Cégjegyzékszám): Cg 19-09-511849 

• Adószám: 13546942-2-19 

• Levélcím: 8200 Veszprém, Erdész utca 4. 

• Telefon: (88) 326-006 (8.30-17.00 óráig) 

• Telefax: (88) 326-006 

• E-mail: info@plum.hu 

• Pénzforgalmi szám: CIB Bank: 10700268-43051700-51100005 

A panaszkezelés helye megegyezik az eladási hellyel és az egyéb, fent megadott elérhetőségekkel. 

A szerződés, és a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai 

A Plum Magyarország Kft. webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók 

közötti szerződés tárgyát. 

A szerződés a vásárló e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott 

megrendelése elküldésével (ajánlat) és annak a Plum Magyarország Kft. általi visszaigazolásával 

(ajánlat elfogadása) lép életbe. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek 

minősül. A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, s nem kerül iktatásra, 

utólagosan nem férhető hozzá, magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF számítógépre menthető a 

letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. A szerződés nyelve a magyar. 

A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg 

részletesen. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket 

rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a Plum Magyarország Kft. segítségét. 



Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is 

segítséget nyújtanak. 

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. 

A vételár (a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár), illetve a kiszállítás díja mindig bruttó (az Általános 

Forgalmi Adót tartalmazó) ár, törvényes magyar fizetőeszközben megadva (forint). A termékek 

mellett minden esetben feltűntettük a termék bruttó és nettó árát is. A vételár mellett – a hatályos 

jogszabálynak megfelelően – feltüntettük egyes termékek egységárát is. 

A szerződés, rendelési folyamat 

A weboldalon szabadon böngészhet a termékek között és van lehetőség regisztráció nélkül rendelni, 

de mindenképpen javasoljuk a regisztrációt, hiszen így nyomon tudja követni adatait, korábbi 

rendeléseit. A regisztrációt a fejléc mellett található főmenüsor Regisztráció menüjében lehet 

megtenni. A regisztrációt követően azonnal be lehet jelentkezni és a vásárlás megkezdhető. 

Viszonteladónak az jelentkezhet, akinek egyéni, vagy társas vállalkozása rendelkezik vegyszerek vagy 

orvosi műszerek, eszközök kereskedelmére vonatkozó jogosítványokkal. A regisztrációs kérelmet 

követően minden jelentkezőt megkeresünk és egyeztetjük a további részleteket. Amennyiben a 

szükséges jogosítványokkal rendelkezik a jelentkező és a termékeket valóban viszonteladás céljából 

vásárolja, akkor engedélyezzük a jelszót, amellyel elérhető az Internetes oldalunk viszonteladóknak 

szóló területe. 

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a 

regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó létrehozásához szükséges információkat e-mailben 

elküldjük Önnek. 

Belépést a Belépés gomb segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, 

majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön 

regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat. Belépés után 

megjelenik egy “Adatok módosítása” menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja 

módosítani. 

Az áruházban található termékeket a menüsorban kategóriánként, a főoldalon, illetve az „Akciók” 

menüpont alatt találják meg. A termékekre kattintva bővebb információkat szerezhet. A „kosárba” 

gombra kattintva a terméket a kosárba helyezheti. 



A kosár tartalmát a “Kosár” menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a 

kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt (kuka ikon 

segítségével). Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a “Pénztár” gombra, ám amennyiben 

további termékeket szeretne választani, a „Tovább nézelődöm” gombra kattintva folytathatja az oldal 

használatát még megrendelés előtt. 

A pénztár gombra kattintva véglegesítheti megrendelését, itt választhat fizetési és kiszállítási módot, 

illetve megadhatja a kiszállítással kapcsolatos speciális elvárásait is. A kiválasztott termék(ek) 

megrendelését követően automatikus igazolást kap, minden részletre kiterjedő információkkal. 

Az adatbeviteli hibák javítására a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt, a böngésző „vissza” gombjának 

a megnyomásával van lehetősége, a megrendelési folyamat korábbi állásaira való visszalépéssel van 

lehetősége. Kérjük, nézze át megadott számlázási adatait (e-mail címét, nevét, címét, adószámát 

stb.), a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát. 

Megrendelésével Ön ajánlatot tesz a PLUM MAGYARORSZÁG KFT. áruház számára, mely ajánlatát a 

Plum Magyarország Kft. Kft. a rendelés (ajánlat) visszaigazolásával fogad el, a szerződés ekkor lép 

életbe. A Plum Magyarország Kft. a megrendelésről a vonatkozó jogszabályok alapján automatikus, 

azonnali visszaigazolást küld, legfeljebb 48 órán belül. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül 

nem érkezik meg, úgy a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. 

A rendelés beérkezését egy külön e-mailben igazoljuk vissza, ez az automata e-mail nem feltétlenül 

azonos a rendelés elfogadásával, visszaigazolásával. 

A megrendelést követően ügyintézőnk a megadott telefonon megkeresheti a megrendelőt és 

pontosíthatja a szállítás módját és időpontját. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 

óráig történik, amennyiben a megrendelés munkaidőn kívül érkezik, akkor az azt követő napon kerül 

feldolgozásra. A terméket a rendelést követő munkanapon szállítjuk ki a megadott címre, 

amennyiben a rendelés az azt megelőző munkanapon 11 óráig megérkezik hozzánk. 

A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben 

tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el 

a termék gyártójának weboldalára. 

 



Termékdokumentációk, biztonsági adatlapok 

Az egyes termékek esetén a termékoldalon a „Dokumentáció” fül alatt találhatják a termékekhez 

szükséges információs adatlapot és a biztonsági adatlapot. A termékekhez tartozó legfrissebb 

biztonsági adatlapokat letölthetik a https://plum24.com/biztonsagi-adatlapok/ oldalról is. 

A rendelt termékekhez tartozó dokumentációkat minden esetben töltsék le, és őrizzék meg. 

Amennyiben valamely terméknek nem találja a dokumentációját, kérjük vegye fel velünk a 

kapcsolatot elérhetőségeinken. 

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei 

A megrendelt termékek az alábbi módokon juthatnak el a megrendelőhöz: 

Kiszállítás futárral 

A megadott címre szállíttatjuk ki a terméket a rendelést követő munkanapon, amennyiben a rendelés 

az azt megelőző munkanapon 11 óráig megérkezik hozzánk. 

A kiszállítás díja súly alapú („Weight Based Shipping”) Magyarország területén: 

Bruttó tömeg (kg) Nettó összeg (Ft) 
0-1 kg   873 
1-3 kg   894 
3-5 kg   963 
5-10 kg   1238 
10-15 kg  1374 
15-20 kg  1512 
20-25 kg  1650 
25-30 kg  1787 
30-40 kg  1993 
40-50 kg  2470 
50-60 kg  2748 
60-70 kg  4122 
70-80 kg  5496 
80-90 kg  6869 
90-100 kg  8243 
100-110 kg  8930 
110-120 kg  9617 
120-130 kg  10304 
130-140 kg  10991 
140-150 kg  12364 

E-útdíj költsége +40%. 

Webáruházas nettó 100.000 Ft feletti megrendelés esetén, a kiszállítás költségét mi vállaljuk! 

https://plum24.com/biztonsagi-adatlapok/


A szállítási díj a webáruházban a rendelés elküldése előtti űrlapon (kötelezően) választható, és a 

megrendelés részleteiben, valamint a rendelés elektronikus visszaigazolásában is minden esetben 

megjelenítésre kerül! 

A Vásárló a megrendelt árut darabszám (mennyiség) és minőség szerint köteles átvenni, azaz az 

átvétel alkalmával köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították, azt az 

általa megrendelt mennyiségben és sértetlenül adták át részére. Mennyiségi vagy minőségi kifogását 

Vásárló a szállítás alkalmával köteles jelezni a szállító cég képviselőjének, aki a kifogásról 

jegyzőkönyvet készít. 

Az elháríthatatlan és előre nem látható külső okból (vis maior) bekövetkező szállítási hibákért sajnos 

nem tudunk felelősséget vállalni, ám minden lehetséges segítséget megadunk ügyfeleinknek. 

A leszállított áruk, termékek tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartjuk. 

Számlázás, fizetési módok 

A számlát minden esetben a Plum Magyarország Kft. állítja ki, amely tartalmazza a termék vételárát 

és a szállítási költségeket. A megrendeléskor az alábbi fizetési módok közül választhat. 

• Fizetés utánvéttel: Az áru átvételekor a futárnak kell fizetni. 

• Előre átutalással: A kiszállítást megelőzően banki átutalással a Plum Magyarország Kft. CIB 

Banknál vezetett 10700268-43051700-51100005 számú bankszámlájára, díjbekérő alapján. 

• Bankkártyás online fizetés: A Plum24 webáruház a CIB Bank által biztosított biztonságos 

bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. 

Bankkártyás fizetési lehetőség 

A Plum24 webáruház a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja 

vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Plum24 webáruház a 

megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a 

fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A 

fizetőoldal adattartalmáról a Plum Magyarország Kft. nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A 

tranzakció eredményéről a fizetést követően a Plum24 oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön 

internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást. 

A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa 

el részletes tájékoztatónkat! 



Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását. 

Mire figyeljen a vásárláskor? 

• Olvassa el a Plum24 ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit! 

• Tanulmányozza át a Plum24 biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak 

biztonságát! 

• Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! 

• Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, 

engedélyszám) 

• Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá. 

• Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót! 

A biztonságról 

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 

256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi 

lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú 

titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot 

alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait 

az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen 

személyek számára nem értelmezhetőek. 

Elfogadott kártyák 

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a MasterCard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA 

és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) 

bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi 

lehetővé. 

Fizetés lépései 

1. Ön a Plum24 oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja 
teljesíteni. 

2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés 
megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. 

3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót 
4. A fizetést követően Ön visszatér a Plum24 oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap 

visszaigazolást. 



A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya 

érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos 

számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. 

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Plum24 oldalára, úgy a tranzakció 

sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a 

„Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne 

az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. 

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben 

kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. 

Szavatosság 

Áruházunkban az eladásra kínált termékek többsége kozmetikai termék, melyekre a jogszabályból 

eredő szavatosság nem vonatkozik, azok a termék csomagolásán és a webshopban is jelölt 

felhasználhatósági időn belül őrzik meg minőségüket. 

Egyes termékekre (pl adagolórendszerek) azonban az alábbi tartalommal szavatosságot vállalunk: 

Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék 

esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a 

gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és 

olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége 

körében köti. 

A szavatosság pontos feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A 

Plum Magyarország Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a 

teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott 

tulajdonságoknak. A szavatossági jog a vásárlást igazoló nyugtával, számlával érvényesíthető. 

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést 

követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Plum 

Magyarország Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 

többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt 

értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott 

kényelmetlenséget. 



Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Plum Magyarország Kft. a kijavítást, illetve a 

kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott 

jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást 

igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem 

értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést 

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

megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Plum Magyarország Kft. kötelezettsége. 

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Plum 

Magyarország Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól. 

Jótállás, garancia 

A Plum Magyarország Kft. által forgalmazott termékek nem tartoznak a kötelező jótállás hatálya alá, 

azaz a 151/2003. Korm. rendelet által biztosított 1 éves jótállási idő ezekre nem vonatkozik. 

Panaszkezelés 

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása 

előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz 

bizonyítani az esetleges hiányokat. 

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak 

megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el. 

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Plum Magyarország 

Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A Plum 

Magyarország Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását 

vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze. 

Minden egyéb esetben, ha panasza lenne, igyekszünk azt a jogszabályoknak megfelelően azonnal, 

hatékonyan rendezni. Amennyiben ez valamilyen okból mégsem lehetséges, az 1997. évi CLV 

törvénynek megfelelően rendezzük azt, legkésőbb 30 napos határidővel. 

A panaszkezelés helye, elérhetőségei: 

Levélcím: 8200 Veszprém, Erdész utca 4. 



Telefon: (88) 326-006 (8.30-17.00 óráig) 

E-mail: info@plum.hu 

Az elállás joga 

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc 

munkanapon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől (vásárlástól). Az elállási nyilatkozat 

elküldése időben megtettnek minősül, amennyiben azt a vásárló a nyolcadik munkanapon feladja. 

Ebben az esetben a Plum Magyarország Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget 

haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru 

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, ám egyéb költségük ezen 

felül nincsen. 

A Plum Magyarország Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának 

megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik, beleértve a rendeltetésszerű használat 

melletti értékcsökkenést is. 

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: 

olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó 

utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő; 

Természeténél fogva nem visszaszolgáltatható termékek; 

Ennek megfelelően az áruházunkban eladásra kínált kozmetikai termékeket higiéniai okok miatt 

sajnos nem áll módunkban visszavásárolni. 

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék 

visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály 

felhatalmazása alapján. A nyilatkozatot e-mailben az info@plum.hu címre, vagy írásban a 8200 

Veszprém, Erdész utca 4. címre juttathatja el a vásárló. A terméket futárszolgálattal, vagy 

személyesen juttathatja vissza a fenti címre, utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni. 

  

 

 

 



Adatkezelési tájékoztató 

• Adatkezelő neve: Plum Magyarország Kft. 

• Adatkezelő címe: 8200 Veszprém, Erdész u. 4. 

• Adatkezelő e-mail címe: info@plum.hu 

• Adatkezelő telefonszáma: +36 88 326 006 

• Adatkezelő adószáma: 13546942219 

/továbbiakban mint Adatkezelő/ 

Adatkezelési tájékoztató célja: 

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Plum Magyarország Kft. által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Kötelezettséget vállal arra, 

hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 

nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében /GDPR/ meghatározott 

elvárásoknak. 

Az érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII törvény is előírja. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető fent 

nevezett cég www.plum.hu weboldalán, és www.plum24.com webáruházában. 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor 

megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett. A vállalkozás vezetői 

és dolgozói nagyon odafigyelnek a személyes adatok védelmére és biztonságára. 

A Plum Magyarország Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Alapfogalmak: 

• adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét 

biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

• személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes 

személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 



kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek. 

• adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy 

egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy 

különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, 

azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

• különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó 

és a bűnügyi személyes adat. 

• bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 

vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 

bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 

vonatkozó személyes adat. 

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, 

például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép 

stb.) rögzítése. 

• adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése 

(függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől). 

• adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése 

alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 

feldolgozását végzi. 

• érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére 

bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett 



kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben 

meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

• az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben 

elrendelt kötelező adatkezelés. 

• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges 

adatok esetében szükséges az írásos forma. 

• megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

• adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 

műszaki és szervezési megoldások rendszere. 

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is. 

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html 

 

A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

üzletünkben: 

Vásárlóink adatai több féle módon kerülhetnek a birtokunkba: 

Személyes adatok vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtása, illetve megrendelés során kerülnek 

birtokunkba. 



A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés: 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései 

jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, 

valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az 

Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 

teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli 

elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi 

feltételekkel tárolhatók. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg 

kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását 

visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása 

során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

Ha a terméket nem a vásárló viszi, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot veszünk igénybe. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés 

a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 



Az adatkezelés célja: 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez 

alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó /futárcég/ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának 

időtartamáig kezeli. 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

• Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

• Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

• Az adatfeldolgozó elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru 

kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt 

áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 

Ha Ön engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és információt, 

hírlevelet küldjenek az Ön részére, akkor további adatkezelés is keletkezik az Ön hozzájárulása 

alapján: 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

 

 



Az adatkezelés célja: 

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. 

Amennyiben a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is 

elhelyezzük, számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk. 

A kezelt adatok köre: 

Név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

• Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Plum Magyarország Kft. 

• Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 8200 Veszprém, Erdész u. 4. 

• Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 88 326 006 

• Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@plum.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. 

Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküldéshez szükséges 

mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az 

adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés 

célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok 

törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az 

Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást 

vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az 

Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a 

tájékoztatását törvény kizárja. 

 

  



Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

• Az adatfeldolgozó megnevezése: Plum Magyarország Kft. 

• Az adatfeldolgozó székhelye: 8200 Veszprém, Erdész u. 4. 

• Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 88 326 006 

• Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@plum.hu 

 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli 

bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli 

nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban 

kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Papír alapon kezelt adatok biztonságát úgy adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak 

/alkalmazottak, cégvezetők/ férjenek hozzá. Velük titoktartási szerződést kötöttünk. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 

személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

  

A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi a süti (ún. „Cookie”)? 

A süti (ún. „cookie”, továbbiakban: „Süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak 

helyeznek el a számítógépére. A Sütik számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a 

felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására 

szolgálnak. A Sütik információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget 

adnak a felhasználói élmény növelésére. A Süti használatát a böngészőn belül Ön bármikor 

beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető. 

A Sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” Sütik. Az állandó Sütit a böngésző egy meghatározott 

időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes Sütiket azonban a 

böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 



Miért használunk Sütiket? 

Weboldalunk Sütiket használ, amelynek célja 

• látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével az 

oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése, 

• weboldalunk fejlesztése, 

• ügyfél és felhasználói élmény növelése, 

• statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében, 

• célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára. 

A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből 

és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy 

elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy 

néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A Cookie-k (sütik) nem 

tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A 

Cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált 

számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. 

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül 

számítógépén. 

A Cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban 

az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt Cookie-k főbb jellemzői: 

• Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a 

fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

• Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt 

rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 



• Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. 

Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

• Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a 

látogató. Élettartamuk 60 nap. 

• Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzített az utoljára megtekintett kategóriát. 

Élettartama 60 nap. 

• Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt 

termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap. 

• Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes 

nézetre. Élettartama 365 nap. 

• Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek 

tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

• Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap. 

• Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e 

már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap. 

• Kiléptetés cookie: Az opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 

90 nap. 

• Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a 

böngésző bezárásáig tart. 

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-

managecookies#ie=ie-11 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-

yourcomputer 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
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https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

• a tájékoztatáshoz való jog, 

• az adatok helyesbítéséhez való jog, 

• az adatok törléséhez való jog, 

• az adatok zárolásához való jog, 

• a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is 

sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A 

kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 

napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok 

további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az 

Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással 

összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az 

érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében 

foglalt esetben; 

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 



Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt 

írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 

megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati 

eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 

esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben 

bírósághoz fordulhat. 

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a 

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 

Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 
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Szerzői jogok és hivatkozások 

Minden jog fenntartva! 

Weboldalunk teljes egésze szerzői jogvédelem alá esik, így tartalmát, képeit, logóit, dokumentumait 

kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni TILOS! 

Weboldalunkon szereplő valamennyi márkajel védett! „Védett” logók használata egyéb helyeken 

(kiállítás, szóróanyag stb.) még változatlan formában is csak a Plum Magyarország Kft. előzetes 

írásbeli engedélyével lehetséges. 

Egyéb feltételek 

A Plum Magyarország Kft. áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet 

lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai 

teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Plum Magyarország Kft. Kft-t nem terheli felelősség, ha 

bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház 

akadálytalan működését és a vásárlást. 

A Plum Magyarország Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen tartalmat, vagy szerződési feltételt. A 

változás a webshop-ban történt megjelenítés időpontjától lép életbe, s csak az életbe lépést követő 

tranzakciókra érvényes. 

Záró rendelkezések 

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós 

használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, 

illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az 

irányadók. 

Vásárló a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat átolvasta, megértette, és azokat, mint 

ügyleti akaratával egyezőt elfogadta. 


