Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a LÁNG-TÉKA
Könyv- és Videoforgalmazó Kft (Székhely: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5. Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-062870, Képviseli: Rédei Éva ügyvezető,) továbbiakban „Társaságunk” által üzemeltetett
www.langteka.hu weboldalon elérhető kínálatában szereplő könyvek (a továbbiakban: „Könyv ” vagy
„Könyvek”) online úton történő megvásárlásával kapcsolatos szerződési feltételeket.
Az online úton történő vásárlással Társaságunk és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között
Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre. A Szerződés tartalmát jelen ÁSZF, a vonatkozó
jogszabályok határozza meg. Az ÁSZF a Társaságunk és Vásárló között létrejövő Szerződés részét
képezi. A Vásárló a jelen ÁSZF-et a vásárlás előtt köteles megismerni és azt elfogadni.
Társaságunk és a Vásárló között létrejövő Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, az a
Társaságunk által a rendelésszám hozzárendelésével iktatásra kerül, utóbb hozzáférhető. Társaságunk
a Vásárló írásbeli kérelmére tájékoztatást nyújt a Szerződés tartalmáról.
I. TÁRSASÁGUNK ADATAI
Cégnév: LÁNG-TÉKA Könyv- és Videoforgalmazó Kft
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-062870
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1137 Budapest, XIII. Pozsonyi út 5.
Képviseli: Rédei Éva ügyvezető
Adószám: 10259731-2-41.
Közösségi adószám: HU10259731.
E-mail: lang.teka@upcmail.hu
Telefonszám: +36 30 989 6045
Honlap: www.langteka.hu
II. NYITVATARTÁSI IDŐ
hétköznap: 10-18-ig,
szombaton: 10-14-ig,
vasárnap: 14-18-ig.
Online megrendelését bármikor elküldheti részünkre, azokat azonban csak a nyitvatartási időben
fogadjuk és igazoljuk vissza.
III. FOGALMAK
Könyv vagy Termék: a Társaságunk online kínálatában szereplő értékesítésre szánt nyomtatott vagy
egyéb adathordozón rögzített szellemi alkotás, amely a Szerződés tárgyát képezi.
Felek: Társaságunk és a Vásárló együttesen.
Jótállás: A Vásárló és Társaságunk között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal,
valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
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Szerződés: Társaságunk, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a létrejövő adásvételi szerződés.
Online szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Könyv Társaságunk emailben történt megrendelést követően a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy köt meg
Vásárlóval, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Társaságunk esetében ilyen eszköz az internetes
hozzáférést biztosító eszköz.
Vásárló: a Könyvre ajánlatot tevő, szerződést kötő természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személynek nem minősülő társaság.
IV. TÁJÉKOZTATÁS A KÉSZLETÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSÁRÓL
A raktárkészlet változásai miatt előfordulhat, hogy egyes Könyvek annak ellenére, hogy „raktáron”
lévőként szerepelnek valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Társaságunk felelősséget nem
vállal. Társaságunk az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót.
Ha a vásárlás előtt a Könyvvel kapcsolatban kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre.
V. ÁRAK
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a…%-os ÁFÁ-t. A Könyv/ek vételára nem tartalmazza a
szállítás költségét.
Amennyiben bármely Könyv vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, Társaságunk honlapján
tájékoztatja a Vásárlót az akcióról.
Törzsvásárlóinknak változatlanul jár a szokásos 10%-os kedvezmény. (20.000 –Ft-os vásárlás esetén
mindenki lehet törzsvásárló, az ezzel kapcsolatos adatvédelmi szabályzati rendelkezések - ezen belül a
törzsvásárlói nyilvántartásba vételhez szükséges hozzájárulás - Társaságunk honlapján megtalálható.
VI. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA
A megrendelés a lang.teka@upcmail.hu e-mail címre való megküldéssel történik.
A megrendelés az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
- Könyv/ek címe és ára
- megrendelt darabszám
- a Vásárló neve és címe (helyiség, kerület, utca, tér, házszám, emelet, ajtó)
- a szállítási cím: (helyiség, kerület, utca, tér, házszám, kapucsengő, emelet, ajtó)
- átvételre jogosult/ak neve
- választott fizetési mód: - bankkártyás fizetés
- átutalás
- utánvéttel a szállítást végző futárnak

VII. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
Átutalás: Társaságunknak a Raiffeisen banknál vezetett, 12001008-00141305-00100005 számú
számlájára. Vidékre a kiszállítás költsége 1500.-Ft/csomag, fizetés pedig csak banki utalással
lehetséges.
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Készpénz: Futárszolgálat általi budapesti kiszállítás esetén utánvéttel a szállítást végző futárnak.
Utánvétnél a vásárolt termékek ellenértékét és a szállítási díjat egy összegben a csomag kiszállításakor
a futárnak kell megfizetni.
Utánvétes fizetésre kizárólag Budapest területén belüli szállítás esetén és átvételi ponton van
lehetőség.
SIX Payment bankkártyás fizetés
A SIX Payment fizetési rendszert a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe
üzemelteti.
Bankkártyás fizetés közvetlenül a SIX Payment felületén lehetséges.
VIII. SZÁLLÍTÁS
Személyes átvétel
A megrendelt Terméket a Vásárló személyesen is átveheti a Társaságunk üzletében, nyitvatartási
időben. Személyes átvétel esetén a Vásárlót további díjfizetés nem terheli.
A Termék átvételének időpontjával kapcsolatos információkról a megrendelést visszaigazoló emailben tájékoztatjuk. Amennyiben a Termék nem található meg aktuális raktárkészletünkben, úgy
kollégáink 1 (egy) munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják Önt a megrendelt
termék várható átvételének időpontjáról.
Kiszállítás
A Termék közvetlen kiszállítását Társaságunk az általunk megbízott futárszolgálat (a továbbiakban:
„futárszolgálat”) végzi vagy a Magyar Posta Zrt. kézbesítési szolgáltatását vesszük igénybe. A kínált
szolgáltatás kifogástalan biztosításához szállítási cím, az e-mail cím és esetlegesen a mobil
telefonszám pontos megadása szükséges.
A kézbesítés a megrendelés leadásától számított 1-3 napon belül történik meg. Késedelem esetén a
megadott elérhetőségen erről tájékoztatjuk a Megrendelőt.

-

Társaságunk általi kiszállítás

A budapesti III, V, VI, VII, XIII. kerületi címekre történő szállítás díja 1000.-Ft/csomag, 5000.-Ft
felett ingyenes.
Egyéb fővárosi címekre a csomagokat 1200.-Ft/csomag díjért tudjuk kiszállítani. 6000.-Ft feletti
megrendelés esetén ide is ingyenes a szállítás.
-

Futárszolgálat

Vidéki címekre a megbízott futárszolgálatunkkal vagy az általa megbízott GLS futárral tudjuk
megoldani a szállítást. Ennek költsége 1500.-Ft/csomag, fizetés pedig csak banki utalással lehetséges.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Ha a
futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, és a Vásárló az abban megadott
telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomag után.
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IX. ÁRUÁTVÉTEL
Amennyiben a Könyvet Társaságunk szállítja ki, úgy a Vásárló tételesen köteles átvenni a számlán
szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Társaságunk kiszállító munkatársa felé.
Ennek elmulasztása esetén Társaságunk nem tartozik felelősséggel.
Amennyiben futárszolgálattal kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a
Vásárló köteles ellenőrizni. Sérült csomag esetén javasoljuk a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos
reklamációt a csomag fizikai sérüléséből eredően jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban
elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi
állapotában vesszük vissza. A terméket Vásárló 14. napon belül jogosult a fenti módon
Társaságunknak visszaküldeni.
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük.
X. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA
A fogyasztó Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a
45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján termék vásárlása esetén
elállási jog illeti meg. A fogyasztó Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári
napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak nem minősülő vásárló nem élhet
indokolás nélküli elállási joggal.
Ha a fogyasztó Vásárló több terméket vásárol és ezek eltérő időpontban kerülnek szolgáltatásra, illetve
ha a termék több darabból vagy tételből áll, akkor a fogyasztó Vásárló az utoljára szolgáltatott
darabnak az átvételéről számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az elállás jogát. A
fogyasztó Vásárló az elállási jogot egyébként a szerződés megkötése és a termék átvételének a napja
közötti időszakban bármikor gyakorolhatja.
A fogyasztó Vásárló az elállási jogát az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozata után gyakorolhatja.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Vásárló az elállási
nyilatkozatát a tizennégy (14) napos határidőn belül elküldi a Társaságunknak. Az elállási jog
gyakorlása esetén a fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Rendeletben
és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Társaságunk kötelezettségei a Vásárló elállása esetén
Ha a fogyasztó Vásárló a Rendelet és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően határidőben eláll a
Szerződéstől, Társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított
14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költséget is, kivéve azt a
szállítási díjat, amely a Vásárló által választott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási móddal kapcsolatban felmerült többletköltség.
Társaságunk a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján Társaságunk a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Amennyiben a Vásárló hibás és/vagy pontatlan bankszámlaszámot vagy postacímet közöl, és ezért
Társaságunk nem tud határidőben eleget tenni visszatérítési kötelezettségének, úgy ez esetben a
Társaságot a késedelem miatt felelősség nem terheli.
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Társaságunk a termék ellenszolgáltatásaként megfizetett összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a
Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt
visszaküldte. Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza.
A Vásárló kötelezettsége az elállása esetén
Ha a Vásárló a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles
a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül
visszaküldeni, illetve Társaságunknak vagy társaságunk által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni kivéve, ha Társaságunk vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A terméket a Társaságunk címére kell visszaküldeni. A Vásárló a termék visszaküldésének közvetlen
költségét viseli.
A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, azaz Társaságunk követelheti a
fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon
értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.
A visszaküldött terméket felbontás után lefényképezzük vagy lefilmezzük.
Az elállási jog gyakorlásának kizártsága
Társaságunk kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014
(II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
b) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
X. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
Társaságunk szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar
jogszabályok irányadóak.
XI. PANASZKEZELÉS
Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a
Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel,
és annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja vagy megküldi email-ben. Társaságunk
jegyzőkönyvet vesz fel a Vásárló bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a
terméket garanciális probléma esetén.
Amennyiben Társaságunk és a Vásárló között jogvita alakul ki, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva:
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Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve Társaságunk üzletében elérhető. Az
ide írott bejegyzésekre Társaságunk 30 napon belül írásban válaszol.
-

A Vásárló szóban vagy írásban közölheti a panaszát.

A szóbeli panaszt Társaságunk köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint
orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles
jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén
helyben a Vásárlónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Társaságunk a jegyzőkönyvet a Vásárlónak legkésőbb
30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi
válasszal egyidejűleg köteles megküldeni.
Az írásbeli panaszt a Társaságunk - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,
hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni
köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a
vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a Vásárló neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a Vásárló panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke,
a Társaságunk nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Társaságunk köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben Társaságunk és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások
során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok
látják el.
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Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
a Vásárló Társaságunkkal szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy
a Vásárló előtte közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a Vásárló erre irányuló
kérelme alapján - az illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
Társaságunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében
fennáll a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettségünk, továbbá a
békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita egyezség útján történő
rendezését.
A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell
írásban benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a. a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. a kérelmezett testület megjelölését,
d. a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,
e. a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte
a vitás ügy rendezését
f. a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását
nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g. a testület döntésére irányuló indítványt,
h. a Vásárló aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés
megkísérléséről.
Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
XII. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA
Társaságunk az online kapcsolat meghibásodásából eredő felelősséget kizárja.
XIII. ADATKEZELÉS
E szerződéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.
Azt adatkezelés határideje a kiszállítást követő 15. nap.
Visszaküldés esetén a hibátlan áru átvételét követő nap.
Jogvita esetén annak jogerős lezárását követő nap.
XIV. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az
irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
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- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);
- 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól;
- 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is
irányadóak.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen ÁSZF rendelkezései 2020……. napján léptek hatályba. Társaságunk jogosult a jelen ÁSZF
jogszabályi keretek közötti módosítására.
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, a szerződés további pontjai érvényben
maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
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