ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Kérjük, az oldal használata előtt gondosan olvassa el a következő feltételeket és győződjön meg
arról, hogy helyesen értelmezi azokat. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot is!
Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt,
kommunikációt, szoftvert, fényképet, programkódot, videót, szöveget, zenét, grafikát, hangot, képet
és más anyagot vagy szolgáltatást (együttesen: Tartalom) a(z) FUSIONEXT Kft. (a továbbiakban:
Üzemeltető) üzemelteti termékei vagy szolgáltatásai felhasználóinak és a nyilvánosság tagjai
számára, kizárólag az alábbiakban leírt, törvényes célokra.
A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a
Weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt
Weboldal Használati Feltételeket.
A honlap tárhelyének és adatbázisának szolgáltatója:
Név: Letsnet Hungary (Hegel Ákos EV.)
Székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 25
Adószám: 67775884-1-33
Vállalkozási igazolvány szám: 50744949

1. FELTÉTELEK ELFOGADÁSA; VONATKOZÓ JOG
A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és
rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az ön által képviselt
fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai,
törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek
nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát. Jelen
dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül
írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:
https://www.miracolo.hu/aszf
Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a Weboldalt!
Az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az
oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a Weboldalra vonatkozó
felhasználási feltételeket.
A Weboldalon található egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, amely feltételeket
az adott dokumentum közli.

2. HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK
Az Üzemeltető a Weboldalhoz való hozzáférési jogosultságot - diszkrecionális jogkörben eljárva bármikor módosíthatja, visszavonhatja vagy megszüntetheti.

3. A TARTALOM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK
A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright © Üzemeltető Minden jog fenntartva. A tartalmat szerzői jog,
nemzetközi egyezményekés minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi.
A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető társaság részére a Tartalom
használatára jogot adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi.
A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető
úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon
használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, vagy a megfelelő
harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. Az Üzemeltető nem
ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Üzemeltető vagy harmadik
személyek, a Weboldalon megjelent szellemi tulajdona vonatkozásában. A Felhasználó az
Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem
részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával,
akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem
készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos
továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen
médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
Ha külön nem jelzi az Üzemeltető, úgy a Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem
alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos, kivéve, ha a jelen
Weboldal Használati Feltételek vagy a Weboldalon található szöveg eltérően nem rendelkezik. A
Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak,
vagy engedéllyel használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi
törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklám törvényeket, hírközlési szabályokat és
törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga
után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
Az Üzemeltető mindazonáltal engedélyezi, hogy saját, nem kereskedelmi célú használatra
megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit. A Weboldalról
letöltött anyagokban nem módosíthatja a tulajdonjogra vonatkozó információkat, és nem törölheti ki
azokat.

4. HOZZÁJÁRULÁS
Az Üzemeltető hozzájárul a Weboldal számítógépen vagy mobiltelefonon történő böngészéséhez,
illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal - nem terjesztési szándékkal - történő
kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása
szükséges. A szabályzat szempontjából terjesztésnek minősül a lap többszörözött részének további
felhasználása, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.
A Weboldal egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét
dokumentumokban tüntetünk fel.

5. WEBOLDALON KÜLDÖTT ANYAGOK KEZELÉSE
(Amennyiben a Weboldalt fejlesztő szerkesztőbizottság lehetővé teszi Felhasználók részéről érkező
anyagok, írások, képek, sajtóközlemények és bármely egyéb anyagoknak az Üzemeltető Weboldalán
való közzétételét, ezen anyagok kezelésére az alábbi szabályok az irányadók.)

A Weboldalra felkerülő anyagok felhelyezéséért a szerkesztőbizottság a felelős, amelynek joga, de
nem kötelessége a Felhasználó által a Weboldal üzemeltetőjéhez eljuttatott anyagoknak a
Weboldalon való elhelyezése.
Az oldalon keresztül vagy elektronikus levélben az Üzemeltetőnek küldött semmilyen kommunikáció
vagy anyag NEM tekinthető bizalmasnak.
A Felhasználó vállalja, hogy a kommunikáció vagy anyag nem tartalmaz törvénytelen vagy
megjelentetésre más módon alkalmatlan tartalmat; hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy
bármilyen kommunikáció vagy anyag küldése előtt eltávolítsa abból a vírusokat vagy egyéb
károkozásra alkalmas elemeket; illetve hogy a küldeni kívánt anyag a tulajdonában van vagy korlátlan
használati joggal rendelkezik ahhoz, hogy elküldje az Üzemeltetőnek.
A Felhasználó különféle anyagoknak (mint például hozzászólások, írásos vélemények, képek és
hasonlóak) a Weboldal üzemeltetője részére való eljuttatásával minden jogot átenged a Weboldal
üzemeltetőjének, ideértve az anyagok közzétételére, bármilyen felhasználására, esetleges
rövidítésére, módosítására vagy eltávolítására vonatkozó jogot.
Az Üzemeltető nem köteles tartózkodni a kommunikáció vagy anyag reprodukálásától, publikálásától
vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználásától. Az Üzemeltető bármilyen
célra, köztük termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és/vagy piacra juttatására is
szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő
ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért
bármilyen ellentételezéssel tartozna.
A Felhasználó elfogadja, hogy ettől kezdve ezek a jogok ellenérték nélkül gyakorolhatóak, időben és
térben nem korlátozottak és harmadik személyre szabadon átruházhatók a Weboldal üzemeltetője
által; végül elfogadja azt, hogy nem indít eljárást az Üzemeltető ellen az általa felvitt anyaggal
kapcsolatban.
A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen jogi lépést nem tesz az Üzemeltetővel szemben az elküldött
anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja az Üzemeltetőt, amennyiben harmadik fél a Felhasználó
által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz az Üzemeltetővel szemben. Az
Üzemeltető nem képes a Weboldal felhasználói által közzétett tartalmat ellenőrizni. Az Üzemeltető
nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, köztük annak valódiságáért és
pontosságáért. Az Üzemeltető saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a Felhasználók által
közzétett bármely tartalmat.

6. A TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA, MEGRENDELÉSE, FIZETÉSI – SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
KIVÁLASZTÁSA
A termékek lényegesebb jellemzőit a konkrét terméknél a Honlapon elhelyezett információkból
ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, elírásokért az Üzemeltető nem vállal
felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A Honlap felületén megjelenő termékek
megrendelése minden esetben a webáruházi szoftveren keresztül történik, emailben, telefonon vagy
bármilyen egyéb módon érvényes rendelés nem adható le. A termékek árai az ÁFA-t tartalmazzák, a
szállítás költségeiről bővebb információ a „Fizetés és szállítás” menüpont alatt található.
A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény („Ektv”), A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”)
szabályozza. szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. §
(2)-ben foglaltak.

7. ADATVÉDELMI HIBÁK MÓDOSÍTÁSA, MEGRENDELÉS ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA
A megrendelés jóváhagyását (vagyis az adásvételi szerződés létrejöttét) követően a megrendelés
(vagyis a létrejött szerződés) csak az Üzemeltető hozzájárulásával módosítható, mely azonban nem
korlátozza a Vevőnek a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet alapján fennálló elállási jogát.

8. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA
Az Üzemeltető a megrendelés Vevő általi elküldését automatikusan generált e-mail útján jelzi a Vevő
vásárlás során megadott email címére. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől
számított 3 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége
alól. A megrendelés feldolgozását követően az Üzemeltető elektronikus úton visszaigazolást küld a
Vevő részére. Az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli a tekintetben, ha a fenti emailek azért
nem érkeznek meg a Vevőhöz, mert email címét rosszul adta meg, tárhelye megtelt, illetőleg
amennyiben azt a levelezőrendszere kéretlen reklámlevélnek (spam-nek) értelmezte vagy
amennyiben a hiba akár az Üzemeltető, akár a Vevő internetszolgáltatójánál merült fel.
Olyan megrendelés esetén, ahol a termékek ellenértéke már a megrendelés jóváhagyásával
egyidejűleg megfizetésre került, az ellenérték a megrendelés visszautasítását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszafizetésre kerül a Vevő részére.
Ha az Üzemeltető a kiszállítást azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére,
köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges technikai paraméterek, ismertetők, leírások a
gyártó miatti, vagy egyéb okból bekövetkező, előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a
Szállítási és Fizetési feltételeket és Adatvédelmi Szabályokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el.

9. ELÁLLÁS
A Vevő a távollevők közötti szerződéskötésről szóló 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet alapján a
termék kézhezvételétől számított 14 és napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Írásban
(levélben vagy e-mailben) történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt igazoltan (postai küldemény esetén ajánlott küldeményként)
elküldi. Az Üzemeltető kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása
esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti
a

Vevőn. Az elállási jog nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új
termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.

Jogszerű vevői elállás esetén a Vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlését követő 14 napon belül visszaszolgáltatni, míg az Üzemeltető ez elállásról való
tudomásszerzést követő 14 napon belül köteles visszatéríteni a Vevő által kifizetett összeget, kivéve,
ha a fentiek szerint jogosult a kárait érvényesíteni, mely esetben a károkkal csökkentett összeg
visszafizetésére köteles.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket.
A termék visszaszolgáltatása az üzletek egyikébe (Allee Október 23. utca 8-10, Árkád Örs vezér tere
25.) történő személyes vagy futárral történő visszajuttatással történik.

10. MÓDOSÍTÁSOK
Az Üzemeltető bármikor, értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja vagy eltávolíthatja a
Tartalmat. Az Üzemeltető az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja jelen feltételeket. A
Felhasználó a Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti ezeket a módosításokat
és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen feltételeket köteles
betartani.

11. KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK
Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, az Üzemeltető különböző külső
weboldalakra hivatkozhat a Weboldalról. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor még az
adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit.
A Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a
hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll az Üzemeltetővel, és az Üzemeltető
semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért.
A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

12. ADATKEZELÉS
A Honlap hatályos adatkezelési szabályait a Honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF valamint az annak alapján létrejövő jogviszonyok tekintetében a magyar nyelv és a
magyar jog az irányadó. Esetleges jogvita esetén a FUSIONEXT Kft. mindenkori székhelye szerinti,
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes.

14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A Weboldalon közzétett valamennyi információt kizárólag általános tájékozódás, érdeklődés céljára
bocsátjuk rendelkezésre.
Amellett, hogy az Üzemeltető a Weboldalon pontos és friss információkat igyekszik közölni, nem
felelős az információ esetleges pontatlanságáért. Az Üzemeltető "as is" (ahogyan van) alapon
biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget

nem vállal a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára,
megbízhatóságára és tartalmára.
Az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden
felelősséget, hallgatólagos, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot, nem
kizárólagos módon beleértve a jogtisztasági jótállást vagy a forgalomképességet vagy adott célra való
megfelelőséget.
Ezen túlmenően az Üzemeltető nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a Weboldal
zavartalanul és hibamentesen működik, a hibákat kijavítják, a Weboldal és az oldalakat elérhetővé
tevő szerver vírusoktól és más károkozóktól mentes, illetve, hogy a Weboldal kompatibilis lesz
valamennyi, a Felhasználó által használt hardverrel és szoftverrel. A vonatkozó jogszabályok nem
feltétlenül teszik lehetővé egyes jótállások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások Önre
nem érvényesek.

15. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Weboldalhoz való hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a
nem megfelelő működésével - ide értve a hozzáférhetővé tevő szerver mentességét a vírusoktól és
más káros elemektől -, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási
késedelmével, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával az
Üzemeltető semmilyen, sem kifejezett, sem vélelmezett felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárért,
nem felelős a felmerülő költségekért, elvesztett nyereségért vagy az üzletmenet leállásáért, akkor
sem, ha az Üzemeltetőnek tudomása lehet ilyen károk előfordulásának lehetőségéről. A vonatkozó
jogszabályok nem feltétlenül teszik lehetővé egyes jótállások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti
kizárások Önre nem érvényesek.

16. VÉDJEGYEK
Az Üzemeltető minden - itt nem kifejezetten rögzített - jogot fenntart magának. A weboldalon
megjelenő védjegyek, szlogenek vagy a Weboldal egyéb tartalmának a jelen szabályzattól és a
jogszabályoktól eltérő felhasználása tilos.
A Felhasználó sem licencet, sem jogot nem szerez a Weboldalon megjelenő bármely kereskedelmi
jel, vagy jegy használatára.

17. EGYÉB
A forráskód tulajdonjogát a Weboldal fejlesztője, Letsnet Hungary (2030 Érd, Fenyőfa u. 25 )
fenntartja magának. (Forráskód alatt a Weboldal minden olyan részét, elemét értjük, amelyet nem az
Üzemeltető, vagy a Felhasználó hoz létre.) A Weboldalon megjelenő képi, szöveges tartalmakkal
kapcsolatban a Letsnet Hungary semminemű felelősséget nem vállal.
A forráskód, mint szellemi alkotás, az 1999. évi LXXVI.tv. 1.§(2)bek.c.) pontja alapján, szerzői jogi
védelem alá tartozik.

