
Általános Szerződési Feltételek 

 

 

A Webáruház Tulajdonos adatai: 

Cégnév: Team Elite Global Kft. 

Székhely: 2112 Veresegyház Baross utca 3/b 

Cégjegyzékszám: 13-09-159811 

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: HU 24150707-2-13 

Bankszámlaszám: 10402991-50526677-65881004 

E-mail cím: team.elite.global.kft@gmail.com 

 

A Zoknibolt adatai:  

Cím: 2112 Veresegyház Fő út 25/A 

Telefon: +36 70 779 1511 

E-mail cím: veresizokni@gmail.com 

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig 10-18h, szombaton 8-13h 

 

A webshop üzemeltetőjének adatai: 

Weblap üzemeltető: Shopmasters-Informatika Kft. 

Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 24. 

Adószám: 23130232-2-13 

Cégj. szám: 13-09-188909 

E-mail cím: kapcsolatshopstart.hu 

 

 

 



Elektronikus adásvételi szerződéskötés menete 

 

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés keletkezik a Webáruház Tulajdonos és a 

Vásárló között, melynek közvetítő médiuma jelen weboldal, és amely megrendelés a Webáruház 

Tulajdonos visszaigazolásával lesz hatályos. Jelen ÁSZF elfogadása és jognyilatkozat tétel kötelező a 

Vásárló számára, annak hiányában nem jöhet létre vásárlás. A szerződés nyelve magyar, a magyar 

jogszabályok vonatkoznak rá. 

 

A webshopban a Webáruház Tulajdonos biztosít adatokat a termékre vonatkozóan (neve, leírása, 

anyagösszetétele, fotó(k)). A képek csak illusztrációként funkcionálnak és a szemléltetést segítik elő, 

azok színe eltérhet a valóságtól (a Vásárló képernyőjének felbontása, a képminőségbeli megjelenítési 

különbségek, színmélység, nem tökéletes stúdiókörülmények között keletkezett képminőség és az 

ebből adódó világításbeli eltérések, stb.), így a Webáruház Tulajdonos csak a termékhez biztosított 

adatok hitelességéért vállal felelőséget. 

 

Amennyiben a rendszerünkben adatbevitelihiba vagy más/egyéb hiba, hiányosság adódna (akár 

termékre, akár árra vonatkozóan), a probléma megkeresése után tájékoztatjuk a Vásárlót a 

helyzetről, aki ennek fényében elállhat vagy megerősítheti vásárlási szándékát (a Webáruház 

Tulajdonosnak is joga van elállni az eladói szándékától, ha a megváltozott helyzet fényében úgy dönt) 

 

A bruttó árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, más árat nem tartalmaznak magukban (a nettó árak megadásra 

kerülnek minden termékhez). A házhoz szállítás postacsomag és PickPackPontos személyes átvétel 

esetén előre meghatározott, és plusz díjként kerül külön felszámításra. Az árváltozás jogát 

fenntartjuk, a megrendelt/kifizetett áruk esetére ez nem vonatkozik. Megrendeléskor visszaigazoló e-

mailt küldünk a Vásárlónak. 

 

Vásárlás menete, fizetési és szállítási opciók 

 

A vásárlás folyamata 

Honlapunk termékkatalógusában böngészve összeállíthatja kosarának tartalmát. A kiválasztott 

termék részletes adatlapján megtalálja egy legördülő menüben az adott termékhez kapcsolódó 

méret- és/vagy színválasztó menüt, amiből az Önnek tetsző kombinációt kell kiválasztania, majd a 

kosárba tétel gomb melletti kis rubrikába beírhatja a megvásárolni kívánt mennyiséget (a 

rendelkezésre álló raktárkészlettől többet nem rendelhet, ezt az információt a legördülő menüben 

olvashatja az adott opció mellett zárójelekben feltüntetve), végezetül a KOSÁRBA RAKOM gombbal 

hozzáadhatja kosarához. A kosárba tétel gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba 

kerül, melyről a honlap visszajelzést ad vagy egy felugró üzenet formájában, vagy a kosár részletes 



tartalmának megjelenítésével. A virtuális kosarához további termékeket adhat, a kosarának a 

tartalmát tetszőlegesen módosíthatja például a kosárban lévő termékek darabszámának 

megváltoztatásával, vagy termékek kosárból való eltávolításával. Amennyiben a kosárban szereplő 

termékek mennyiségét megváltoztatja, a változtatásokat követően kattintson a termékek felsorolása 

alatt található "Frissítés" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a 

változtatott mennyiségeket. 

Amennyiben összeállította kosarának tartalmát a vásárlási folyamat megkezdéséhez kattintson a 

kosár oldalon a "Megrendelem" gombra! 

Ha még nincsen bejelentkezve a honlapunkra, akkor a megjelenő oldalon be tud jelentkezni vagy 

regisztrálni, illetve lehetőség van a regisztráció nélküli vásárlásra is. 

A vásárlási folyamat következő lépésében válassza ki a termékek átvételének módját, azaz a szállítási 

módot, illetve válassza ki a fizetési módot is! A szállítási- és fizetési oldalon a különböző termék 

átvételi és házhozszállítási lehetőségek díját is feltüntettük. A szállítási és fizetési mód kiválasztását 

követően kattintson a Tovább gombra! 

A következő képernyőn látható a kosár összesített értéke, a kiválasztott szállítási mód díja és ezek 

összege, tehát a fizetendő végösszeg is, ahol lehetősége nyílik a fizetendő végösszeg ellenőrzésére. 

A megjelenő űrlapon töltse ki a számlázási adatokat, kiszállítás esetén a szállítási adatokat és a 

kapcsolattartási adatokat is! Kérjük, hogy pontosan és figyelmesen töltse ki az adatokat, mert a 

megrendelést csak pontos adatok esetén tudjuk teljesíteni! 

A megrendeléshez tartozóan munkatársainknak szóló üzenetet is megadhat a Megjegyzés rovatban! 

Amennyiben kitöltötte az adatokat, kattintson a "Tovább" gombra! 

A következő képernyőn lehetősége van még a megrendelés véglegesítése előtt a megrendelt 

termékek, a szállítási és fizetés mód, illetve a megadott adatok ellenőrzésére! Amennyiben az 

adatokban hibát talál, lépjen vissza és korrigálja a hibás, például elgépelt adatokat! 

Ha minden adatot rendben talál, akkor jelölje be az ászf és egyéb feltételek elfogadásának igazolását, 

illetve a fizetési kötelezettség keletkezésének elfogadását jelző mezőt/mezőket és kattintson a 

"Megrendelem" gombra! 

Ha online bankkártyás fizetést választott, akkor a rendszer megjeleníti a biztonságos online fizetési 

felületet, ahol lehetősége van az online fizetés lebonyolítására! Az online fizetés minden esetben a 

szerződött banki vagy online fizetéssel foglalkozó szerződött partnerünk, a Barion Payment Zrt. 

biztonságos weboldalán történik, a megadott bankkártya adatok webáruházunkhoz nem jutnak el, 

így természetesen nem ismerjük meg és nem tároljuk azokat. 

Sikeres megrendelés esetén honlapunkon megjelenik a sikeres vásárlást megköszönő oldal, illetve e-

mailben is visszaigazoljuk automatikusan a vásárlást. Ha a vásárlást visszaigazoló e-mailünk nem 

érkezne meg Önhöz 10-15 percen belül, akkor kérjük, ellenőrizze, hogy e-mail címét helyesen adta-e 

meg honlapunkon és hogy az e-mailünk nem került-e véletlenül a spam, vagy promóciók mappájába! 



A Vásárló rendelésének beérkeztététől számítva 24 órán belül feldolgozásra, 48 órán belül 

összekészítésre kerül, ha a kiválasztott termék raktárkészleten van. Előfordulhatnak adminisztrációs 

hibák a raktárkészlet kezelésben, ha ez merülne fel úgy a Webáruház Tulajdonos tájékoztatja a 

Vásárlót, és amennyiben a Vásárló nem kíván mást vásárolni, úgy visszatérítjük a kérdéses termék 

árát maradéktalanul. 

 

Lehetséges fizetési módok: 

1) készpénz (személyes átvétel, Veresegyházon és környékén belüli házhoz szállítás esetén) 

2) banki átutalás (a pénz beérkezte után postázzuk csomagját) 

3) azonnali online bankkártyás fizetés Barionnal / e-pénz tárcával 

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a 

kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank 

felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 

 

Banki átutaláshoz szükséges adatok: 

Kedvezményezett bankja: K&H Zrt. 

Kedvezményezett neve: Team Elite Global Kft. 

Adószám: HU 24150707-2-13 

Kedvezményezett számlaszáma: 10402991-50526677-65881004 

Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a megrendelés sorszámát! 

 

 

Szállítási/átvételi módok: 

1) személyes átvétel boltunkban nyitvatartási időben 
 

2) Házhoz szállítási ajánlataink: 

A) Kiszállítás FOXPOST futárral az ország bármelyik pontjára. Feladástól számított 

kb. 2-3 munkanap a szállítási idő. A kézbesítési dátumról e-mailben és SMS-ben is 

kap értesítést. 

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


•     előrefizetés esetén 1650 forint (12.000 forint feletti vásárlás esetén 50%-

os kedvezményt adunk a szállítási díjból, 15.000 forint felett pedig 

ingyenes a kiszállítás) 

•     utánvéttel 1850 forint (nem vonatkozik rá semmilyen akció) 

B) Lokális házhoz szállítási ajánlatunk veresegyházi és környéki (erdőkertesi, szadai, 

csomádi, fóti, őrbottyáni, mogyoródi) címek esetén vehető igénybe. 

 

•     5000 forint alatti vásárlás esetén 500 forint a kiszállítás 

•     5000 forint felett INGYENES. 

A kiszállítását előzetesen e-mailben vagy telefonon fogjuk egyeztetni Önnel. Ennél az 

opciónál banki átutalásra, készpénzes (átvételkor) valamint bankkártyás (előre, 

átvételkor már nem lehetséges) fizetésre is módja van. Ha ön ezt az opciót választja, 

de nem az alábbi települések egyikét adta meg kiszállítási címnek, felvesszük önnel a 

kapcsolatot egyeztetés céljából, de ha ez nem sikerül, rendelését töröljük, az előre 

kifizetett vásárlás árát visszatérítjük, amiről e-mailben értesítjük. 

 3) Foxpost automatás személyes átvétel 

Csomagját egy Ön által előre meghatározott Foxpost automatába küldjük, amit egy SMS-ben kapott 

kód segítségével vehet át. 

 

•  előrefizetés esetén 865 forint (13.000 forintos kosárérték felett ingyenes) 

• utánvéttel 1200 forint (csak bankkártyával lehetséges a fizetés az automatánál) 

 

 

A csomagot megérkezéstől számított 5 napon belül át kell venni!Hogyan tudom átvenni a 

csomagomat? Nagyon könnyen, ebből a kis videóból megtudhatja! Kattinson IDE! 

Hol van a hozzám legközelebbi FoxPost automata? Keresőnk segítségével kiderítheti! Kattintson IDE! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vs0f_IrwlwI


4) Csomagküldő.hu-s csomagponton személyes átvétel 

•      előrefizetés esetén: 880 Ft (12.000 forint felett az előrefizetéses opció 

INGYENES!) 

•     utánvéttel 1200 Ft 

Válassza ki a listából a pontot, ahová kéri csomagját és mi elküldjük oda, így önnek nem kell 

várni a futárra, a pont nyitvatartási idejét figyelembe véve átvehető lesz csomagja. Több mint 

500 átvevőhely országosan!   

 

 

 

5) PickPackPonton személyes átvétel  

 

•     előrefizetés esetén 1290 Ft (15.000 forint feletti vásárlás esetén INGYENES) 

•     utánvéttel 1700 Ft ((15.000 forint feletti vásárlás esetén INGYENES) 

 

 

 

Mi az a PickPackPont és hogyan működik? Részletes információért kattintson IDE! 

Hol van a hozzám legközelebbi PickPackPont? Átvételipont keresőnk segítségével azonnal kiderül! 

Kattintson IDE! 

 

https://www.veresizokni.hu/pickpackpont
http://www.pickpackpont.hu/


Ha a Webáruház Tulajdonos eláll a postacsomag feladásától, annak díját megtéríti a Vásárlónak. A 

postacsomag díját vásárláskor fizeti ki a Vásárló előre, online bankkártyás tranzakció esetén a Barion 

biztonságos és egyszerű rendszerének segítségével. 

 

Fontos: Minden banki átutalással fizetett rendelés esetén csak a pénz beérkezte UTÁN postázzuk 

csomagját! 

 

Részletesebb információért olvassa el a "Szállítási feltételek" menüpontot. 

 

Elállási jog 

A Webáruház Tulajdonosnak jogában áll elállni a szerződéstől, ha egy termék ára hibásan került 

felvitelre, amelyet a Vásárló ezen az áron kívánt megvásárolni, illetve ha egy termék kifogyott és 

pótlására nincsen mód belátható időn belül. Ezekben az esetben a Webáruház Tulajdonos e-mailben 

tájékoztatja és veszi fel a kapcsolatot a Vásárlóval. 

A Vásárló a törvényben megfogalmazott 14 napig jogosult az indoklás nélküli elállásra. Ez a határidő a 

termék átvételének napjától számít. Ha a Vásárló elállási jogát kívánja gyakorolni, köteles e szándékot 

kifejező nyilatkozatát elküldeni postán vagy e-mailben a következő címre: 2112 Veresegyház Fő út 

25/A vagy veresizokni@gmail.com. A Vásárló lentebb megtalálható mintát kitöltve is felhasználhatja, 

vagy más ilyen szándékot kinyilatkoztató dokumentum elküldését is. E-mailben tájékoztatjuk az 

elállási megérkeztéről. A Vásárló ha 14 napon belül küldi el az elállási nyilatkozatát, akkor határidőn 

belül gyakorolja e jogát. 

Ha a Vásárló úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, a nyilatkozatának átvételétől számított 14 napon 

belül a Webáruház Tulajdonos visszafizeti a termék/termékek árát. Postacsomag esetén ez a 

postázási díj 50%-a, a maradék 50% a Vásárlót terheli. A visszafizetés a vásárlás eredeti módja szerint 

történik, kivételt képez ha a Vásárló egyéb fizetési módot jelöl meg és adja hozzájárulását; e döntés 

következtében nincs semmiféle többletköltség. A Webáruház Tulajdonos visszatarthatja a 

visszafizetést, amíg a termékek és a vásárlást igazoló számla nincs birtokában. A Vásárló kötelessége 

hogy csatolja a vásárlásához tartozó számlát a nyilatkozatától számított 14 napon belül. A határidő 

betartottnak ítéltetik, ha a 14 napos határidő előtt elküldi a termékeket.  A termék visszajuttatásának 

díjait a Vásárló állja minden esetben. 

 

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termék értékcsökkenéséért, ha a termék jellegének, 

tulajdonságainak megállapításának szükséges használatot meghaladó használat miatt történt. A 

Vásárló köteles az elállási jogát rendeltetésszerűen, nem visszaéléssel gyakorolni. Visszaélésnek 

minősülő elállási kérelem esetén, a Webáruház Tulajdonos mentesül mindenféle visszafizetési 

kötelezettségtől. A Webáruház Tulajdonos csak és kizárólag sérüléstől mentes, NEM HASZNÁLT 

TERMÉK visszajuttatása esetén kötelezett az áruk értékének megtérítésére. Visszaszállítás közben 

eltűnő termékekért az Webáruház Tulajdonos nem felelős. 

https://www.veresizokni.hu/szallitasi-feltetelek


Elállási nyilatkozat letöltése 

 

Szerződés módosítása e-mailben 

Az elállási jog gyakorlása helyett módjában áll mind a Vásárlónak mind a Webáruház Tulajdonosának, 

hogy közös megegyezéssel elektronikus úton változtassanak a létrejött szerződésen. A Vásárló 

írásban kérheti a módosítást és a termék cseréjét, amelyet a Webáruház Tulajdonos nem köteles 

elfogadni. Ha közös megállapodás jön létre cserére vonatkozóan, a kiszállítás és a visszaszállítás 

költségei a Vásárlót terhelik. A Webáruház Tulajdonosa is kérheti a módosítást a rendelt termék 

készlethiányának okából, amely helyett más hasonló terméket ajánl, javasol. Ezt a Vásárlónak e-

mailben kell elfogadnia. 

 

Jótállás, szavatosság 

A Vásárló a Webáruház Tulajdonos hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A 

Vásárló az alábbi igényekkel élhet: kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha a választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy a Webáruház Tulajdonos számára aránytalan többletköltséget jelentene. Ha kijavítást 

vagy kicserélést nem igényel, úgy kérheti az ellenszolálgtatás arányos leszállítását vagy a hibát a 

Webáruház Tulajdonosának költségére a Vásárló is kijavíttathatja, legvégső esetben akár a 

szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló áttérhet a későbbiekben is, 

azonban ennek költségét ő viseli, kivéve indokolt esetben, vagy mert a Webáruház Tulajdonos okot 

adott erre. A Vásárló köteles a hibát haladéktalanul, de nem később mint a hiba felfedezésétől 

számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két év után ezen jog 

elévül, utána már nem érvényesíthető. A teljesítéstől számolt 6 hónapon belül a kellékszavatossági 

jog gyakorlásának a hiba közlésén kívül nincsen más feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a 

Webáruház Tulajdonostól származik a termék. A teljesítéstől számított 6 hónap elteltével a Vásárló 

kötelezett arra, hogy bizonyítsa, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is létezett. 

 

A termék hibája esetén a Vásárló a kellékszavatossági vagy a termékszavatossági igényével élhet. 

Termékszavatossági igény csak a hibás termék kijavítására vagy kicserélésére vonatkozik. A termék 

akkor minősül hibásnak, ha az nem birtokolja a gyártó által biztosított leírásban felsorolt 

tulajdonságokat, vagy a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg. 

A termékszavatossági igény a termék forgalomba hozatalától számolt 2 éven belül érvényesíthető, 

ennek leteltével a jogosultság elvész. A termékszavatossági jog csak a termék gyártójával vagy 

forgalmazójával szemben gyakorolható, a termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania. A 

gyártó/forgalmazó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettségétől, ha tudja bizonyítani, hogy 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta vagy hozta forgalma, vagy a hiba a 

forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy 

kötelező hatósági előírásból származik. A gyártó/forgalmazó elég ha egy okot bizonyít a 

mentesítéshez. 

https://www.veresizokni.hu/repositories/elallasi-nyilatkozat.pdf


A Vásárló nem érvényesíttethet ugyanarra a hibára termékszavatossági és kellékszavatossági igényt 

egyszerre. 

Egyes tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály jótállást ír elő. Amely termékekre a jótállási 

kötelezettség igaz, azoknál a termékeknél a leírásuk tartalmaz bővebb információt. A Webáruház 

Tulajdonos csak abban az esetben mentesül ezen kötelezettségese alól, ha a hiba a teljesítés után 

keletkezett. Egyszerre nem érvényesíthető jótállási és termék- vagy kellékszavatossági jog ugyanarra 

a hibára. 

Panaszkezelés 

 

Ha a Vásárlónak panasza vagy észrevétele van a honlappal, a megadott információkkal, vásárlással 

kapcsolatban, azt a Webáruház Tulajdonosa felé jelezheti e-mailben, telefonon, postai levélben. A 

panaszok megvizsgálásra kerülnek és annak fejleményéről tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a 

panasz kezelésével, elbírálásával nem elégedett a Vásárló, a Budapesti Békéltető Testülethez 

folyamodhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; bekelteto.testulet@bkik.hu). 

e-mail: veresizokni@gmail.com 

telefonszám: 06 70 779 1511 

levelezési cím: 2112 Veresegyház, Fő út 25/A 

Egyéb 

 

Az ÁSZF a Vásárló számára is elérhető, letölthető ITT. 

Az ÁSZF szövegének hatályba lépése 2020.04.15 és visszavonásig hatályos. 

A Webáruház Tulajdonos jogában áll módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, azok 

módosításairól, az életbelépést követően tájékoztatni a felhasználókat e-mailben. Módosítás esetén 

a folyamatban levő megrendelésekre a dátum szerint vonatkozó ÁSZF vonatkozik. 

A Felek szerződésből eredő jogvitájukat békés úton törekszenek megoldani. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az 

irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezéseire. 

 

Adatvédelem 



Adatvédelmi irányelv 

A Team Elite Global Kft. (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi 

elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos 

törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően 

biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat 

harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik. 

 

Regisztrációs adatok 

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak 

védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait 

adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az 

itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes 

adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott 

adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő 

regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház 

Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a 

megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen 

Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes 

adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól 

közvetlenül, bármikor elérhető. 

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. 

személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. 

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes 

adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház 

Tulajdonos-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a 

Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi 

űrlapon keresztül jelezze felénk. 

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen 

megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez 

alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, 

idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén). 

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, 

becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra 

is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak. 

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön 

nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt 

felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására 



(automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival 

kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonos-vel üzleti 

kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére. 

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát 

igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve 

vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment 

le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által 

felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken 

keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen 

Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy 

lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor 

saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, 

hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, 

amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek. 

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A 

Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként 

kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan 

korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve 

jogosulatlan felhasználását. 

 

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak 

jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház 

Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak 

felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, 

profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más 

webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő 

webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott 

webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért. 

 

A regisztráció megszüntetése 

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó 

előnyök visszamondását, melynek módja a következő: 

Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb 

elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát. 

Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és 

megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát. 

 

Regisztrációs adatok megújítása 



Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására. 

Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók 

meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is 

elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon 

megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk 

adatait. 

 

Cookie-k (sütik) használata 

Sütiket és más technológiát használunk a weboldal működéséhez, statisztikához, a tartalmak és 

hirdetések, ajánlatok személyre szabásához, és az így gyűjtött adatok média-, hirdető- és elemző 

partnereinkkel történő megosztásához. Partnereink ezeket kombinálhatják más adatokkal is. Az 

gombra kattintással hozzájárulsz mindezekhez. A hozzájárulásod tartalmát a <További információk> 

gomb alatt állíthatod be, amit bármikor módosíthatsz. 

 

Oldalunkon a Barion Pixel az adatokat zárt rendszerben gyűjti, megfelelően titkosítja és kiemelt 

biztonságú rendszerekben tárolja, annak érdekében, hogy illetéktelenekhez ne kerülhessen ki 

semmilyen adat. 

 

Az adatokat, amelyeket a webáruházunk látogatóiról a hozzájárulásukkal gyűjtünk, összekeverjük sok 

más adattal, így nem visszakövethető, hogy honnan származik, ezért garantáljuk, hogy mások nem 

képesek látni felhasználóink adatait. 

A marketing cookie a látogató hozzájárulását igényli. A hozzájárulás hiányában a cookie nem 

tárolható a böngészőben. Módosítása, visszavonása a hozzájárulásnak bármikor megtehető a 

weboldalon. Barion Payment Zrt. a cookie segítségével adatokat gyűjt a látogatásokról; információ 

arról mit kattintanak, melyik termék/szolgáltatás iránt érdeklődik a látogató vagy a félbehagyott 

rendelésekről. Adatokat gyűjtenek modellek felépítéséhez a látogató viselkedéséről valamint 

személyreszabott ajánlatok és digitális hirdetések előállításához. Cél, hogy releváns hirdetések 

jelenjenek meg a látogatóknak olyan termékekről amiért valóban érdeklődnek. Ezek a cookiek 

biztosítják számunkra, hogy elkerüljük az irreleváns reklámokat és ajánlásokat és azok csak valóban 

releváns tartalmak legyenek amire affinis a látogató. Barion Payment Zrt. maga kezeli az információt 

vagy átadja szerződött média és hirdető partnereinek. 

A Barion szabályzatáról, elveiről, adatkezelési céljairól, módszereiről ITT olvashat bővebben. 

Jogi nyilatkozat 

Szerzői jogok 

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. 

Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő 

https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/


közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó 

mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen 

weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy 

egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters HYPERLINK "https://www.shopstart.hu/" HYPERLINK 

"https://www.shopstart.hu/" HYPERLINK "https://www.shopstart.hu/"-Informatika Kft. 

 

Az oldalon szereplő grafikák és zokniminták jogvédelem alatt állnak, használatuk, másolásuk 

engedély nélkül tilos. 

 

Általános felelősség korlátozás 

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. 

Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai 

és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, 

szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, 

közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen 

megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott 

szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak 

szerint jár el és felel.) 

 

Kockázat 

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az 

adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe 

kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a 

rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. 

Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a 

felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. 

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, 

tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az 

adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő 

felhatalmazásuk vagy engedélyük van. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén 

használhatja!  

 

Módosítva: 2020. 06. 07. (postázási költség, kiszállítási időintervallum frissítése) 

Módosítva 2020. 06. 10. (újfajta postacsomag opció megadása) 

https://www.shopstart.hu/
https://www.shopstart.hu/


Módosítva 2020. 06. 21. (GLS futárral történő házhoz szállítási opció megadása, akciós ingyenes 

kiszállítás az első 5 vásárlónak) 

Módosítva: 2020.07.06 (GLS futárszolgálat akció vége, új akció kezdete, 50%-os kedvezmény 10.000 

forint feletti GLS házhoz szállítási opció esetén, PickPack utánvét ármódosítás) 

Módosítva: 2020.08.30 (GLS utánvétes opció hozzáadása) 

Módosítva: 2020. 09. 06. (postai levél feladási költség emelkedése, FoxPost automatás szállítási opció 

hozzáadása) 

Módosítva: 2020.10.02 (postai levél értékküszöbének szerkesztése) 

Módosítva: 2020. 10. 12. (Foxpost szolgáltatások díjváltozása) 

Módosítva: 2020.10.30 (postai levél kiszállítási opció megszűnése) 

Módosítva: 2021.03.30. (foxpost házhoz szállítási, csomagküldő.hu-s ajánlat hozzáadása) 


