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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. Szerződés nyelve és formája
A szerződés nyelve: magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

1.2. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak,
legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek
tekinti magára nézve, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési
feltételeit! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem
utal. Amennyiben a weboldal működésével, webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával,
termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos felmerülő kérdések esetén a
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Monalex Kft. (továbbiakban:
Szolgáltató), és a Szolgáltató által a pvcwebshop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és
szolgáltatásra vonatkozik, amely a pvcwebshop.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól,
hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által
történik.

1.4. A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési
feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat,
kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket,
a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön
rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő
szerződéshez tartozik.

1.5. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://pvcwebshop.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki.
1.6. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linkről: https://pvcwebshop.hu/aszf.pdf
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1.7. Cégünk (Szolgáltató) adatai:
Neve: Monalex Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-185589
Adószáma: 24846507-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
Székhely címe: 1238 Budapest, Grassalkovich u. 163 fszt. 2.
Telephely címe: 1076 Budapest, Thököly út 17.
Telefonszáma: +3620/616-5503
E-mail címe: info@pvcwebshop.hu
Bankszámlaszáma: 10918001-00000062-68690003 (UniCredit Bank)

1.8. A tárhely‐szolgáltató adatai:
Neve: Websupport Magyarország Kft.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-381419
Adószáma: 25138205-2-41
Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefonszáma: +361/700-4140
Fax száma: +361/700-4139
Weboldala: https://tarhelypark.hu/
E-mail címe: info@tarhelypark.hu

2. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
2.1. Fogalmak
•
•
•
•
•
•

•

Szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást végző jogi személy. Monalex Kft.
Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető
szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi
Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét
betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért
vállalt jótállás kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával
történő adásvételi szerződés megkötése
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•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül,
távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein
belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat
megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány,
katalógus, telefon
Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés
tárgyát képező, forgalomképes ingóság
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul
Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára
történő hozzáférhetővé tétele
Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi
ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait
rögzítő Általános Szerződési Feltételek
Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson
alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://pvcwebshop.hu weboldalon és az ott
meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
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•

•

•
•
•
•

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést
termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói
fiókot hoz létre
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon
vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb
szolgáltatások

2.2. Vonatkozó jogszabályok
●

1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

●

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

●
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
●
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
●

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

●

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

●
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
●
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
●
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
●
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül
a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
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3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, ÁRAK, PANASZKEZELÉS
3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3.2. A jelen Szabályzat 2019. november 4. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.
3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a
Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem
fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.5. Az árak forintban értendők. Cégünk ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t
tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
3.6. Eljárás Hibás ár esetén
Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer
meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
●

0 Ft

●

Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%,
kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie
helyesen)
Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék
helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes
áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.
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4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS
4.1. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére,
azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért,
nem vállal felelősséget.
4.2. Szolgáltató hangsúlyozza, hogy az weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

4.3. Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor,
előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
4.4. Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás
történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom
pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető
információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
4.5. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan
kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
4.6. Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes
működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a
weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő
működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal‐ vagy rendszerhibából, vagy más
hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a
Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen
adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
4.7. Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található
információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget
nem vállal.

5. SZERZŐI JOGOK
5.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú
felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
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5.2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem
szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor
megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul
nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető
célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a
szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály
által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati
lehetőségeket érvényesíti.
5.3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
5.4. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is
csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.
5.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a
domain‐neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire.

5.6. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely
olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy
indexelhető.

5.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 90.000 Ft, illetve szavanként 20.000
Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek
összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

5.8. Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1)
bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon
található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá
a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1)
bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő
anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Monalex Kft.) írásos
hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
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6. VEGYES RENDELKEZÉSEK
6.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte
volna el.

6.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik,
az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez
nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés
szigorú betartásához.

6.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

6.5. Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan
lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része
továbbra is érvényes. Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

7. MEGRENDELÉS MENETE ÉS REGISZTRÁCIÓ
7.1. Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel,
leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön
menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória
nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását
a termék nevére kattintva találja. Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van
lehetőség.

7.2. Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám
beállításával, ezt követően) a „kosárba rakom” feliratú gombra kattintva a Kosárba helyezheti.
A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt
lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a
kosár teljes tartalma törlődik. A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban
megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja
magát.
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7.3. Regisztrációra „Regisztráció” menüpontban vagy a vásárlás végeztével a számlázási adatok
megadásakor van lehetőség. Amennyiben vásárolni szeretne a PVC padló, linóleum és építőanyag
webáruházban (pvcwebshop.hu), úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz
szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi
belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek
elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

7.4. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Ezért amennyiben az azonosítás
során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra
jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az
Adatkezelő felelősséget nem vállal.

7.5. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai
jellegű üzenetet küldjön számukra.

7.6. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági
okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így
elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

7.7. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

7.8. A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles
Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson
az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált email címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

7.9. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail
címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés 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.

7.10. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Itt megtekintheti
és módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki
tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt.
Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött, akkor a Pénztár gombot megnyomva
véglegesítheti a megrendelését.
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7.11. Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti
rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a
visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán
belül jelezze felénk.
A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési
ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül
és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48
órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

7.12. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus
visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a
rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! Miután
elvégeztük megrendelésének feldolgozást a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés
lezárva visszaigazolást, a termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

8. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
8.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig.

8.2. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül
feldolgozásra.

8.3. Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében
1-7 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 1-3 hét.

8.4. Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán
található leírás szolgáltat információt. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az
esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása miatt.
8.5. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg
küldőjének részére.
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9. A MEGRENDELT TERMÉK FIZETÉSÉNEK VALAMINT ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA
9.1. Fizetés személyesen átvételkor.

9.2. Fizetés banki előre utalással: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló
e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, melyre hivatkozni kell az
átutalás során. Amennyiben az átutalt összeg megérkezik számlaszámunkra (a tranzakció általában
másnap reggelre megérkezik) csak akkor adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.
9.3. Utánvéttel: A terméket a futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a megrendelt
termékek árát a futárnak kell készpénzben kifizetni.

9.4. A számlát és a garancialevelet elektronikus úton küldjük vagy a csomag tartalmazza. Kérjük a
csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken
észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv
nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

9.5. Házhoz szállítás díjszabása:
– Budapesten belüli szállítás díja 40 kg-ig: 4000 Ft. (Bruttó)
– Budapesten kívüli szállítás díja 40 kg-ig: 9000 Ft. (Bruttó)
– Budapesten belüli és kívüli szállítás díja 40 kg fölött: függ a megrendelt termékek méretétől,
súlyától és a távolságtól. Árajánlatért, kérjük, írjon az info@pvcwebshop.hu -címre!
9.6. A szállítási határidő raktáron lévő termékek esetében 1-7 munkanap. Abban az esetben, ha a
termék nincs raktáron 1-3 hét. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.
9.7. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor
ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Az át nem vett csomagok szállítási és visszaszállítási költségét a
megrendelőre terheljük! A termékek újra küldését, kizárólag a csomag ellenértékének előre történő
kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

9.8. Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet,
melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Cégünk
abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre
megfizetésre kerül.

9.9. Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres
kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes
mértékben, Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.
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10. KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS

10.1. Cégünk elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.

10.2. A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak.
Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel
rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül
terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében
eljáró személy.

10.3. A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a Fogyasztó
tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

10.4. Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti
jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

10.5. A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek
jogérvényesítési lehetőségükkel.

10.6. Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik. Cégünk
visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha
a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a
vételár kiegészítésére.

10.7. Cégünk a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi
vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. A
Fogyasztó/Vállalkozás kérheti a termék külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási
díj megfizetése mellett.
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11. ELÁLLÁS JOGA, PANASZKEZELÉS
11.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató
hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

11.2. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek
értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

11.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi. Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

11.4. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére szükséges
visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás
vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára
megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja,
hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének
időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan
feladott csomagokat nem fogadunk el.

11.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó
anyagi kár megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

11.6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
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11.7. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön (fogyasztó) nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.)
Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a)
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,
és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b)
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás
által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
c)

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d)
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e)
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
f)
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
g)
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h)
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i)

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j)

nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k)
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot
vagy határidőt kötöttek ki;
l)
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését
követően elveszíti az elállási jogát.
m)
Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából.
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11.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul,
de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék árát a Felhasználó részére. A 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró
összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó
jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót
ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy
postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

11.9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen
sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a
14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméke(ke)t.

11.10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy
Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül
a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

11.11. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával
a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon
történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést
fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

11.12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

11.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet itt érhető el.

11.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

11.15. A felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót, a Fogyasztó a terméket, illetőleg
Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
●

E-mail cím: info@pvcwebshop.hu

●

Telefonszám: +3620/616-5503
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11.16. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
a)
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel
panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg
mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
b)
A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja.
Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása
nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel,
melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben
átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó
részére.
c)
Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.
A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt
egyedi azonosítószámmal ellátni - telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján
közölt szóbeli panasz esetén.
Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
•
•
•
•
•
•
•

Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok
jegyzékét
Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan
kivizsgálása megoldható
Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását - ez utóbbit abban az esetben,
amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

11.17. Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi,
ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

11.18. Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával
mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az
illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét,
levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita
rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
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11.19. Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik,
további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
a)
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó
jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a
Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági
feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
b)
Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
c)
Békéltető Testületi eljárás: Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának
feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk
köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti
meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara
szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő
írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.20. Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a
Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor
kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 - 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves
nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó
árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.
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11.21. A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél,
fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető
Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.
Tartalmaznia kell a kérelemnek:
●

Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét

●

Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét

●

Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket

●
Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett
vállalkozással
●
Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az
ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás
kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
●

Testület döntésére irányuló indítványt

●

Fogyasztó aláírását

●
Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet
kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára
bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).
Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a
Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

11.22. További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

11.23. A területileg illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefonszám: 06-1 269-0703
Fax: 06-1 474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
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11.24. Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói
regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online
vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok
nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon
együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

12. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

12.1. Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?
Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

12.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
a)
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése
lehetetlen vagy Cégünk számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést
nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
vagy a hibát Cégünk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben
elállhat a szerződéstől.
b)
Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.
12.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül
jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
nem érvényesítheti.
Ha a Fogyasztó és Cégünk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

12.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
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12.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A
teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás tekintetében. Használt
termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell venni azon körülményeket, melyek
alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák
jelentkezése egyre gyakoribbá válik. A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti
szavatossági jogát, melyek a használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek.
Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót, Cégünket ez esetben
felelősség nem terheli.

12.6. Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?
Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági
igényét érvényesítheti.

12.7. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg
vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.9. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön termékszavatossági igényét a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

12.11. Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
●

A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető.
●

A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

●

A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba.

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.
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12.12. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan
érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

12.13. Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek,
szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

12.14. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Cégünk nem vállal
jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett
kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a
felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság
előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni.
A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási
cikk Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Cégünk végzi),
napjával kezdődik. Az éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!

12.15. Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?
A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági
jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási
teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső, rögzített bekötésű, illetőleg 10
kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket
– a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén szükséges megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetési
helyen nem elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat
gondoskodik.
Cégünk vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve
hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (1 év)
után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti
hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

12.16. Három munkanapon belüli csereigény:
Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere joga.
3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós
fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti
csereigényét, Cégünknek úgy kell értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden
további nélkül a terméket ki kell cserélnünk.
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12.17. Mikor mentesül Cégünk jótállási kötelezettsége alól?
Cégünk jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett.

12.18. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A
jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

13. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS, GDPR
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató),
melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi
Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a
Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik.
Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben
harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel
összefüggő „érintetti” jogairól.
Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének
védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók
személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól,
mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre
vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az
adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott
formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben
rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól.
Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és
személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.
Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére
vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt
feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak
változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban
az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt
hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon
is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy
külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert
azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
Amennyiben az adatkezelés honlapunkon valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a
jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat
nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.
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Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira
vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb
szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatvédelemmel kapcsolatban az
alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet;
ismertebb nevén GDPR). A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

•

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.). Az Infotv. szövegét itt olvashatja:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

13.1. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:
A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel
rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond
adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek,
MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan
megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely
processzorba van építve.

13.2. A webáruház használata során a pvcwebshop.hu részére rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben
a pvcwebshop.hu alvállalkozója azt nem igényli, a rendelés teljesítéséhez.
(Pl: futárszolgálatnak, a megrendelés kézbesítéséhez)

13.3. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a pvcwebshop.hu kizárólag jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

13.4. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné
engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a
szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan
fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.
A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

13.5. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a pvcwebshop.hu megrendelés teljesítéséhez
használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből
készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

13.6. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során
megadott adatokat a pvcwebshop.hu bizalmasan kezeli.
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13.7. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@pvcwebshop.hu e-mail címen.
13.8. Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli Cégünk (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:
Neve: Monalex Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-185589
Adószáma: 24846507-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
Székhely címe: 1238 Budapest, Grassalkovich u. 163 fszt. 2.
Telephely címe: 1076 Budapest, Thököly út 17.
Telefonszáma: +3620/616-5503
E-mail címe: info@pvcwebshop.hu
Bankszámlaszáma: 10918001-00000062-68690003 (UniCredit Bank)

13.9. Adatkezelő
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Monalex Kft. az adatkezelő
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken
vagyunk elérhetőek: 1238 Budapest, 1238 Budapest, Grassalkovich u. 163 fszt. 2. vagy írjon az
info@pvcwebshop.hu e-mail címre.
13.10. Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni
weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása,
hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes
adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az
ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben,
hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas
adatkezeléssel történik.

13.11. Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye
beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az
Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor
gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem
kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz,
szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését,
a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

13.12. A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak,
naprakészek legyenek.
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13.13. Az alábbi személyes adatok kezelése történik
●
●
●
●
●

Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
E-mail cím
Telefonszám
Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett
oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

13.14. Adatkezelés időtartama
●
●
●

Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának
visszavonásáig
Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

13.15. Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő
területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:
●
●
●
●
●
●
●
●

Adatfeldolgozás
Jogi képviselet
Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
Kézbesítés
Könyvelés
Követeléskezelés
Marketing
Számlázás

13.16. Adatfeldolgozók
Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a
Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát - a kiszállítás
időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített)
vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó
részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):
●

Futárszolgálat esetén:

Royal Futár Hungária Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 32., cégjegyzékszáma: 01-09973330, adószáma: 23683596-2-43)
●

Postai kiszállítás esetén:

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463,
adószáma: 10901232-2-44)
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A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános
Szerződési Feltételeit.

13.17. Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek
A tulajdonos, Mona István, Monalex Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is
részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

13.18. Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
•

Megbízott könyvelőiroda

•

Tárhely szolgáltató:
Neve: Websupport Magyarország Kft.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-381419
Adószáma: 25138205-2-41
Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefonszáma: +361/700-4140
Fax száma: +361/700-4139
Weboldala: https://tarhelypark.hu/
E-mail címe: info@tarhelypark.hu

•

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további
elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum
kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search
Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome
böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

•

Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a
Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók
támogatása - adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

•

Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07
IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata - adatkezelési szabályzat és ászf.

•

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy
cégeket.

13.19. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő
felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges
megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában.
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13.20. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme
A Monalex Kft.– PVC padló, linóleum és építőanyag webáruház internetes weboldala, valamint
megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem
gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői
hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását,
törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az
életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes
kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt
célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

14. SÜTIK
A Monalex Kft.– PVC padló, linóleum és építőanyag webáruház weboldala sütiket használ a
weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon
követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal
szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó)
nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott
weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

14.1. Mi az a Cookie?
A cookie (magyarul "süti") egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás
működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

14.2. Hogyan keletkezik a Cookie?
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi
azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes
információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens
gépen.

14.3. Hogyan hasznosul a Cookie?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és
eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által
könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne
bejelentkezni egy weboldalra.
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14.4. Milyen sütiket és mire használ a weboldal?
A weboldal a sütiket a következő célokból használja:
•

Weboldalunk fejlesztése céljából.

•

Az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata
során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

•

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat - annak
felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így
megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét
meglátogatja oldalunkat.

•

Megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja
az oldalunkat.

•

Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

•

Böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása.

•

A weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább
kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet
juttathassunk el az Ön számára.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes
használatát.

14.5. A sütik típusai
a) Alapműködést biztosító sütik: Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését,
megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a
használatáról.
Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának
státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza
és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
b) Statisztikai célú sütik: Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára
biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik
számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink
weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan
információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a
weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes
munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
c) Teljesítményt biztosító sütik: Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A
Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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d) Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel
kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
e) Célzó- és hirdetési sütik: Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt
érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik
az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan
információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a
weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére
számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a
weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen
használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing
kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább
személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.
14.6. Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk
a) Google Adwords - A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken
keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
b) Facebook - A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
c) Doubleclick - A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
d) Instagram - A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://help.instagram.com/402411646841720
14.7. Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt
előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

14.8. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
•
•
•
•
•

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a
Monalex Kft. által üzemeltetett PVC padló, linóleum és építőanyag webáruház (pvcwebshop.hu)
általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
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