
(ÁSZF) 

a www.kondywebshop.hu weboldal használatáról 

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak 
meg: 

● Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések 
● Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte 
● A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
● Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
● Fizetés módja, fizetési feltételek 
● A szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei 
● Jótállás, szavatosság 
● Fogyasztói elállás a szerződéstől 
● Elállási/Felmondási jog 
● Panaszkezelés, további jogérvényesítési lehetőségek 
● Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
● Adatvédelem 
● Irányadó jog, jogkikötés 
● Záró rendelkezések 
● A megrendelések feldolgozása 
● A fizetés módja, feltételei 
● A megrendelt termék átvétele 
● A rendelés feldolgozása 
● Megrendelési, szállítási információk 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni        
webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési       
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe        
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező       
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,         
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem       
kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház        
működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan      
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére       
állunk! A kondywebshop.hu honlapot a Kondy Computer Kft. üzemelteti. 



Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg         
tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a          
vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen         
Általános Szerződési Feltételek és a „Részletes tájékoztató a vásárlás         
menetéről” című dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. 

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Kondy 
Computeri Kft. -t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés 
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési 
feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog 
gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon 
elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön 
elérhető tájékoztatások. 

A „Részletes tájékoztató a vásárlás menetéről” című dokumentumban nem 
szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF az irányadó. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a 
jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten 
elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Az Ön és az Vállalkozó között létrejött szerződésre a kötelezően          
alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF          
rendelkezéseit az Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok keretei között        
jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden        
vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a         
honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a        
már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem       
érintik. 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, 
az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése 
merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk 
megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a 
megadott elérhetőségeken! 

● Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, 
rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az 
adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban 



értelmezendők, s a felek között létrejövő és a felek egyéb 
megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek 
rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának 
általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. 

● Jelen ÁSZF‐től történő bármely eltérés csak Megrendelő és 
Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. 
Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, illetve 
elektronikus levelezés körében történt és honlapon történt 
nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az 
írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére 
vagy elektronikus levélcímére (e-mail) kell elküldeni vagy a honlapon 
kifejezetten el kell fogadni. 

● Jelen ÁSZF kiterjed a magánszemély fogyasztó Megrendelőkre, a 
gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű 
megrendelőkre, kozmetikusokra és szakemberekre (Üzleti 
Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén 
belül eső célból köti meg a szerződést. Az Üzletei Megrendelők a 
továbbiakban együttesen úgy is, mint: „Megrendelők illetve 
Megrendelő”. 

● Jelen ÁSZF visszavonásig hatályos. 

Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések 

Impresszum: Üzemeltetői adatok 

● Cégnév:  Kondy Computer Kft 
● Kapcsolattartó: Ódor András 
● Székhely: 6600 Szentes, Petőfi u 5 
● Telephely: 6600 Szentes, Petőfi u 5 
● Személyes átvétel, vevőszolgálat címe: 6600 Szentes, Petőfi u 5 
●  telefon: +36302071726  
● Üzletünk nyitvatartása: Naponta 09:00 - 17:30 

 

● Adószám: 23737097-2-06 
● Cégjegyzékszám: cg. 06-09-018173 
●  Kibocsájtó cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint 

Cégbíróság 
● Szerződés formája és nyelve: magyar 



● Webáruház elnevezése: kondyshop.hu 
● Weboldal: www.kondywebshop.hu 
● Elektronikus elérhetőség: info[kukac]kondywebshop.hu; 
● Telefonos elérhetőség és ügyfélszolgálat:  
● Ügyvezető: Ódor András 
●  +36302071726 
● Kereskedelem: +36302071726 
●  - info@kondywebshop.hu 
● Belföldi bankszámlaszám:K&H 10402636-50526549 68801005 

IBAN:SZÁM 
●  BIC (SWIFT) kód: kód 
● Kedvezményezett neve: NÉV 
● Tárhelyünket a 3 in 1 Hosting Bt. biztosítja: 
● Tárhely szolgáltató cégnév: 3 in 1 Hosting Bt. 
● Tárhely szolgáltató székhely / cím: 2310 Szigetszentmiklós, 

Dévai utca 10/A 
● Tárhely szolgáltató e-mail cím: nem elérhető 
● Tárhely szolgáltató telefonszám: +36/21/200-0040 
● Adószám: 22206118-2-13 
● EU adószám: HU22206118 

  

  

Felek: Vállalkozó (Vállalkozó) és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége        
körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya       
fogyasztónak minősül 

Honlap: a www.kondywebshop.hu weboldal, amely távollévők közötti       
kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül 

Szerződés: Vállalkozó, mint Vállalkozó és Vevő között a Honlap és          
elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 



Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz,        
amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében –          
szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy         
a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett         
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon és az internetes         
hozzáférést biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet        
a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett        
távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül         
úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek           
kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt       
alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és          
értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog,        
mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége        
körében eljáró személy 

Megrendelő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, és/vagy regisztráló         
szerződést kötő személy, vagy gazdasági társaság, szakmai partner, illetve         
egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelő, kozmetikus és        
szakember, üzleti Megrendelő is, aki gazdasági vagy szakmai        
tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. 

Külföldi megrendelő: Nem belföldi rezidens megrendelő, akinek       
lakó-tartózkodási helye vagy székhelye és a szállítási címe nem         
Magyarországon van és/vagy magyar nyelven nem kommunikál. 

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a          
továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv       
szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre       
meghatározott kötelező jótállás 

Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 



1997.         évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

1998.         évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

1999.         évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról; 

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 intézésének eljárási szabályairól 

● Az ÁSZF elfogadása 

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a 
jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.kondywebshop.hu honlapon keresztül 
történő vásárlással a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, 
és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejövő 
szerződés részét képezi. 

● A szerződés nyelve 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

Árak 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ–t. Az árak          
tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. A weboldalon        
szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz        
költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek fel a          
megrendelési visszaigazolásra. 

Szerződés tárgya 



Vállalkozó a www.kondywebshop.hu webcím alatt weboldalt üzemeltet,       
amelyen az általa forgalmazott ruházati termékek rendelhetők (a        
továbbiakban “weboldal”) a weboldalt látogató Megrendelők által egy        
internetes felületen keresztül, vagy a vállalkozóval megkötött egyedi        
szerződés alapján. Vállalkozó a Megrendelő részére a kínálatában        
(weboldalán) elérhető termékeket a Megrendelőnek a megrendelt       
mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők.      
Vállalkozó ebben a körben vállalja, hogy a Megrendelő igényei alapján, a           
Vállalkozó lehetőségeihez mérten, a kínálatában elérhető termékeket       
ellenérték fejében a Megrendelő által leadott megrendelést követően, a         
vonatkozó 2. megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek      
szerint Megrendelőnek leszállítja. 

Szerződő felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, egymással        
kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos        
érdekeit. 

Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte 

Regisztráció Vállalkozó weboldalán: A Megrendelőknek lehetőségük van       
arra, hogy Vállalkozó internetes weboldalán (www.kondywebshop.hu) a       
regisztrációs oldalon regisztrálják magukat. A regisztráció során a        
Megrendelő külön nyilatkozatot fogad el, miszerint a regisztrálás során a          
valóságnak megfelelő adatokat (cégnév, cím/székhely, adószám,      
elérhetőségi adatok, szállítási címek stb.) ad meg, s ennek elmulasztása          
esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A          
regisztráció során és ahhoz megadott adatokat Vállalkozó a vonatkozó és          
hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

Megrendelés Vállalkozó weboldalán keresztül: Amennyiben Megrendelő      
Vállalkozó weboldalán az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja,        
azt behelyezi egy a weboldalon működő virtuális kosárba. A virtuális          
kosárban található termékekre vonatkozó a megrendelési szándékát       
Megrendelő a feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód         
kiválasztásával véglegesíti, így szerződést köt Vállalkozóval jelen ÁSZF és         
a 2. megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján (a         
továbbiakban elektronikus megrendelés). A megrendelési igényt      
tartalmazó visszaigazolást (1. számú visszaigazolás) a rendszer a        
megrendelés alapján automatán küldi ki a Megrendelő részére, amely         



tartalmazza többek között a megrendelő adatait, a megrendelés        
adatait, a szállítási címet, a fizetés módját. A Vállalkozó teljesítési          
visszaigazolása a 2. megrendelési visszaigazoláshoz fűződik, amelyet       
a Vállalkozó munkatársa személyesen küld ki a Megrendelő részére. A          
Vállalkozó fenntartja a jogot a tévedésre és a technikai tévedésre. A           
Bankkártyás fizetés esetén, amennyiben a Vállalkozó nem tud        
teljesíteni, úgy a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztet a már kifizetett          
összeg visszafizetéséről.  

Dokumentumok: Bizonyos esetekben (nem természetes személy      
megrendelők esetében, amennyiben a megrendelést egyedi szerződés       
feltételi rögzítik és nem azt Vállalkozó weboldalán keresztül adják le) a           
szerződéskötéshez további dokumentumokat kérhet be Vállalkozó az       
alábbiak szerint: az ügyvezető aláírási címpéldánya, továbbá, ha nem         
cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzési joggal bíró vezető tisztségviselő jár        
el, akkor az eljáró személy a megrendelésre vonatkozó meghatalmazása         
is, abban feltüntetve a cég képviselőjének képviseleti jogcíme, titulusa is. 

A Szerződés létrejöttéről Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt,       
megrendelési visszaigazolás formájában, amely pontosan és tételesen       
tartalmazza a megrendelt áruk és szolgáltatások megnevezését, azok árait,         
a megrendelés szállítási és vállalási határidejét. Vállalkozó csak azokért a          
megrendelt szolgáltatásokért és termékekért tartozik felelni, melyek az        
esetlegesen kiküldött árajánlatban és a 2. megrendelési visszaigazolásban        
is szerepelnek. 

Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében       
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az        
esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek,        
úgy Megrendelő köteles azt (azokat) a felhívás kézhezvételétől számított 3          
napon belül Vállalkozó részére megadni. 

A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 

Vételár megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által elkészített,        
és a visszaigazolásban meghatározott terméket átveszi és a meghatározott         
vételárat a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. A vételár         
megfizetése minden esetben előre történik a weboldalon elérhető fizetési         
módozatok szerint, vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának        



Megrendelő általi kézhezvételekor. Ezen feltételek általános érvényben       
maradnak visszavonásig, vagy egyéb változtatásig. Vállalkozó saját       
belátása szerint jogosult a korábban meghatározott fizetési határidőktől        
eltérni, amennyiben ezt egy adott megrendelés tárgyát képező termék         
jellege, vagy a megrendelés egyéb körülménye indokolja. 

Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat,         
információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az         
Vállalkozó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok,        
specifikációk, árajánlatok stb. Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik, így        
azok harmadik fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének         
minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét       
Megrendelő viseli. 

Szerződés módosítás: A Megrendelés elfogadását követően a megrendelő        
által kért módosítások külön megegyezés és szerződés‐módosítás       
tárgyát képezik. 

Szerzői jogok tiszteletben tartása: A Vállalkozó által forgalmazott termékek         
a termékeket gyártó jogi személyek szerzői jogi, vagy egyéb jogi védelme           
alá tartoznak. Megrendelő köteles ezen jogok tiszteletben tartására a         
vonatkozó jogszabályok megtartásával. Mindennemű, a Megrendelőnél      
bekövetkezett harmadik fél felé történő jogsértésért a Megrendelő tartozik         
felelősséggel a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerint. 

Elállás: Megrendelő a megrendeléstől csak és kizárólag írásban állhat el          
jelen ÁSZF‐ben meghatározottak szerint. 

Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

● Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére Megrendelő által a        
Vállalkozó weboldalán keresztül leadott megrendelést teljesíti a 2.        
megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint, vagy a       
korábban, a Vállalkozó által kiadott és Megrendelő által elfogadott         
Árajánlat és megrendelési visszaigazolás által tartalmazott      
paraméterek felhasználásával. 

● Vállalkozónak mindaddig joga van a rendelés teljesítését       
megtagadni, míg Megrendelő számára nem biztosítja a       
munkavégzéshez szükséges információkat, vagy Megrendelő a      



megrendelési visszaigazolásban foglalt fizetési kötelezettségének     
nem tesz eleget. 

● Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag szerződés alapján teljesíti      
(weboldalán keresztül a megrendelési folyamat részeként      
elektronikusan megkötött szerződés, vagy egyedi feltételek alapján,       
írásban megkötött szerződés). 

● A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az árajánlatban és a          
megrendelési visszaigazoláson részletezett   
szolgáltatásokat/termékeket a Megrendelő számára biztosítja a      
szerződés teljes időtartama alatt, illetve a termékeket a        
megállapodott határidőben leszállítja. 

● Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez     
jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. 

● Tulajdonjog‐fenntartás: Vállalkozó a megrendelt és leszállítandó      
áruk vonatkozásában tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig       
fenntartja. Abban az esetben, ha Megrendelő a Vételárat az adott          
Megrendelő esetében meghatározott fizetési határidőt követő 3       
napon túl sem egyenlíti ki, Vállalkozó külön póthatáridő kitűzése         
nélkül jelen szerződéstől jogosult elállni, és tulajdonjogát a        
megrendelt áruk felett gyakorolni. Ebben az esetben a Megrendelőt         
ért bármilyen kár tekintetében a Vállalkozót semmilyen felelősség        
nem terheli. 

● Szállítás, szállítmányozás: A szállítmányozás a Megrendelő      
költségére történik. A kockázat az árunak a gépjárműre történő         
felrakása után minden esetben áthárul a Megrendelőre. A szállítási         
címen a lerakodás a Megrendelő feladata és költsége. Vállalkozó a          
szállítási biztosításról nem köteles gondoskodni. Részszállítások      
megengedettek, amelyek egyenként kerülnek elszámolásra.     
Vállalkozó az el nem szállított és írásbeli elállás megküldésének         
hiányában a megrendelést Megrendelő részére kiszállítja vagy a        
szerződéstől Vállalkozó döntése szerint elállhat. A törékeny áruk        
szállítására vonatkozóan Vállalkozó garanciát nem vállal, azok postai        
szállítását nem javasolja. 

● ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult        
egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15         
nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán       
(www.kondywebshop.hu) jól látható módon elhelyezi. 

Fizetés módja, fizetési feltételek 



● A megrendelés visszaigazolásakor, vagy egyedi szerződés esetében       
a szerződés teljesítésekor a Vállalkozó számlát állít ki a megrendelt          
termékekről, melyet Megrendelő részére megküld. Vállalkozó      
kijelenteni, hogy az általa a Megrendelő részére kiállított bizonylatok         
megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak. 

● A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy bármely esetben         
előre-utalásos számlát állítson ki, melyet szkennelve küld meg a         
Megrendelő részére. 

● Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján        
kibocsátott megrendelési visszaigazolások és számlák esetében – ha        
a felek írásban másként nem rendelkeznek – a fizetés a          
megrendeléskor előre, vagy szállításkor/teljesítéskor esedékes. 

● A fizetés módjait a weboldalon található „Kosár” tartalmazza. 

A szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei 

● Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést       
határozott időre kötik, mely időpont a termék kiszállításáig, illetve az          
ellenérték megfizetéséig tart. 

● A felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és         
elállással, szolgáltatás esetén felmondással. 

● Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a másik fél a         
szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (a vállalt       
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől       
elzárkózik), úgy elállásnak vagy szolgáltatás esetén azonnali hatályú        
felmondásnak van helye. 

● Megrendelő elállása illetve azonnali hatályú felmondása esetén,       
amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi        
megrendelés van folyamatban köteles a Vállalkozó igazolt kárának,        
illetve elvégzett munkájának megtérítésére. 

● Vállalkozó elállása illetve azonnali hatályú felmondása esetén, a        
Megrendelő az átvett áruk ellenértékét köteles kifizetni. 

● A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése,         
megszüntetése nem mentesíti a felek a megszűnésig vagy        
megszüntetésig fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik     
teljesítése alól. 

● Vállalkozó a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, vagy a        
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 



– ha Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett és felhívás 
ellenére sem teljesített. 

– ha Megrendelő ellen csőd‐ vagy felszámolási eljárás, illetve 
végelszámolási eljárást indult. 

Vis Major 

● Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért         
azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan         
esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például:       
természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése,      
szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy       
hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok,      
nyersanyaghiány. 

● Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a 
két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani illetve a szerződéstől elállni. 

● Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a 
másik Felet írásban értesíteni. 

● A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major 
körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 

Jótállás, szavatosság 

● Jótállás, szavatosság: Megrendelő köteles az áru átvétele után az         
esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és      
hiányosságokat azonnal írásban Vállalkozó részére jelezni. A       
bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát,         
a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a          
termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A         
Megrendelő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed.       
A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi            
elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Megrendelő         
jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Nem látható hibákat az          
észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15          
naptári napon belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még           
részben vagy egészben felhasználásra, elhasználásra, vagy      
elfogyasztásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák        



pontos adataival kell benyújtani. Megrendelő köteles lehetőséget       
biztosítani a Vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket        
megtekinthesse. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül,         
Megrendelő választása szerint Vállalkozó kijavítja, vagy az áru        
visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli). A nem        
rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért      
felelősség a Vállalkozót nem terheli. Vállalkozói fentiekben       
meghatározott jótállási kötelezettsége csak abban az esetben       
érvényes, amennyiben a korábban leszállított terméket az eredeti,        
sértetlen csomagolásában Megrendelő visszajuttatja Vállalkozónak.     
A Megrendelő által részben vagy egészében felhasznált, elhasznált,        
illetve felbontott csomagolású terméket Vállalkozó nem vesz vissza,        
ezen termékek jótállási igény érvényesítésének tárgyai nem       
lehetnek. (Kötelező jótállás) 

● Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését       
kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban        
ezen kikötés mellett is érvényesítheti Vállalkozó szándékos vagy        
súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő,     
igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok        
miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy        
elmaradt nyereség. 

● Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a Vállalkozó a          
raktáron nem lévő termék esetén a Megrendelés leadását követően a          
visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Megrendelőt, a várható        
szállítási határidővel együtt, ebben az esetben Vállalkozót semmilyen        
kártérítési felelősség nem terheli. 

● A Vállalkozó kijelenti, hogy minden terméke a hatályos        
jogszabályoknak megfelelő engedéllyel és megfelelő bevizsgálási      
jegyzőkönyvvel/eredménnyel rendelkezik. A termék összetevői,     
annak címkéjén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően      
feltüntetésre kerülnek. A Megrendelő kötelezettsége meggyőződni a       
termékek összetevőiről és azok esetleges allergén hatásáról, mert a         
Vállalkozó az összetevőkkel szembeni túlérzékenység esetén      
semmilyen allergiás reakcióért és ennek következményeiért      
felelősséget nem vállal. 

● A helytelen tárolásból eredő következményekért és      
minőségromlásért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal. 

● Nem lehet minőségi kifogást benyújtani a Vállalkozó által        
forgalmazott vagy gyártott termékek helytelen használatból, vagy       



tárolásból, illetve a higiénés szabályok be nem tartásából eredő         
állapot vagy szín módosulás miatt. 

Fogyasztói elállás a szerződéstől 

Megrendelőnek, amennyiben fogyasztónak minősül, 14 napig jogában áll a         
megkötött szerződéstől elállni, mely esetben köteles a megrendelt terméket         
a Szállító részére hiánytalanul visszaküldeni. A 45/2014. (II. 26.) – a távol            
lévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés        
költségei a Megrendelőt terhelik. A Szállító köteles az áru ellenértékét a           
csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a        
Megrendelőnek. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő legkésőbb a          
Megrendelő által a csomag átvételét követő 14 nap elteltével jár le. 

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru          
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, valamint a      
szállítások költségeit. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű         
használatából eredő kárának megtérítését. 

Nem gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó a hivatkozott Korm.r. 5.§-ában          
meghatározott esetekben. 

Az elállási jog ismertetése, elállási jog gyakorlásának menetéről szóló 
tájékoztató 

A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a Fogyasztó és a Vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól: 

● A Fogyasztó által megküldött megrendelést vállalkozó informatikai 
rendszere soron kívül, de legkésőbb 48 órán belül automatikusan 
visszaigazolja, amennyiben a megrendelt termékből/termékekből 
megfelelő készlet áll rendelkezésre. A megrendelés 
visszaigazolásának időpontja egyben a Fogyasztó és Vállalkozó 
között létrejött szerződés időpontja is. 

● A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Fogyasztó és Vállalkozó 
között létrejött szerződés időpontjától kezdve minden megkötés 
nélkül gyakorolhatja 14 napon belül. 



● A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének 
napja és a termék átvételének napja között is gyakorolja az elállási 
jogát. 

● Fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja nyilatkozat-minta 
útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának 
megküldésével. 

● A Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza 
kell juttatni a terméket vállalkozó részére. 

● Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék 
visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. 

● Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a 
megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. 

● Írásban történő elállás esetén Fogyasztó az elállási nyilatkozatot 
köteles 14 napon belül elküldeni Vállalkozó részére. 

● Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás 
időpontját vesszük figyelembe. 

● Ha a Fogyasztó a termék kiszállításánál nem a legkevésbé 
költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választott, 
elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem 
köteles megtéríteni. 

● Amennyiben Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 
mértékben használta a terméket, az ebből eredő értékcsökkenés 
mértékének megtérítését Vállalkozás követelheti Fogyasztótól. 

● Fogyasztó elállási igényét jelezheti e-mailen az 
info@kondywebshop.hu címen vagy a letölthető elállási 
nyilatkozat-minta segítségével. Ebben az esetben a vevőt 
semmilyen költség nem terheli. 

● A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével 
juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék 
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek 
 a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat, 
cégünknek nem áll módjában átvenni! 

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem         
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése, a Vásárlót       
terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, lehetőség        
szerint videó kamerával rögzítésre kerülhet a csomag kibontása, illetve a          
visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben       



történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a         
visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését         
követő harminc napon belül, a Kondy Computer Kft. a vásárló címére,           
kizárólag banki átutalás útján visszatéríti a termék vételárát. 

(Kivételes esetben, egyeztetés alapján postai úton is lehetséges!) A         
megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa        
vissza Vállalkozásunk címére: 

6600 Szentes, Petőfi u 5 

Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni. 

A törvény részleteinek megtekintése: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor 

Elállási/Felmondási jog 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. 
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a 
szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás 
nélkül felmondani a szerződést. 

A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Fogyasztó és Vállalkozó között 
létrejött szerződés időpontjától kezdve minden megkötés nélkül 
gyakorolhatja 14 napon belül. 

A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és 
a termék átvételének napja között is gyakorolja az elállási jogát. Az elállási 
jog legkésőbb a szerződés teljesítésétől, a termék átvételétől, vagy a 
szolgáltatás nyújtásától számított 14. napon jár le. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát 
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy 
elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

Vállalkozás neve: Kondy Computer Kft 

Vállalkozás postai címe: 6600 Szentes, Petőfi u 5 



Vállalkozás telefonszáma / Kapcsolattartó: Kondy Computer Kft 
+36302071726/ Ódor András 

E-mail cím: info@kondywebshop.hu 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási       
nyilatkozat-mintát is. Ön a letölthető elállási nyilatkozatot kitöltve azt         
elküldheti az info@kondywebshop.hu e-mail címünkre. Ha Ön emellett        
dönt, az elállás/felmondás megérkezését követően e-mailban      
haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt         
határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Írásban történő elállás esetén Fogyasztó az elállási nyilatkozatot köteles 14          
napon belül elküldeni Vállalkozó részére. Postai úton írásban történő jelzés          
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön           
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül       
visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a         
fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt         
merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási          
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti          
ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot        
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten         
a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt         
semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig       
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem          
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell           
figyelembe venni. 

Ön köteles számunkra az alábbi címre: 

Vállakozás neve: Kondy Computer Kft 

Vállakozás postai címe: 6600 Szentes, Petőfi u 5 



a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási        
nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni vagy        
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt            
elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön         
viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett         
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és        
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó, vagy      
rendeltetésellenes használat miatt következett be. 

Elállási jog abban az esetben, ha előre utalással megtörtént a megrendelt 
áru értékének kiegyenlítése, de a szállítás még nem kezdődött el. Ebben 
az esetben, ha jelzést kapunk az elállás gyakorlására, a befizetett összeget 
miután az megjelent a cég számláján, – és erről egyértelmű jelzést kapunk 
a banktól – maradéktalanul visszautaljuk 30 napon belül a megadott 
számlaszámra. 

Panaszkezelés, további jogérvényesítési lehetőségek 

Garanciális problémák 

Garanciális probléma esetén a Vállalkozó az ügyfélszolgálatán előzetesen 
egyeztetett időpontban a terméket megvizsgálja, és fogyasztó panasz 
esetén erről jegyzőkönyvet vesz fel. 

Panaszügyintézés 

A fogyasztó a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos 
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Panaszügyintézés 

Panaszügyintézés helye: 6600 Szentes, Petőfi u 5 

Panaszügyintézés módja: a honlapon, illetve e-mailen keresztül, vagy 
székhelyünkre küldött levél formájában. 

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok 

Levelezési cím: 6600 Szentes, Petőfi u 5 



Elektronikus levelezési cím: info@kondywebshop.hu 

Telefonszám:  +36302071726 

A Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést          
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz          
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges,          
akkor a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról          
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a          
fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. A Vállalkozó jegyzőkönyvet        
vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel         
igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén. 

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók         
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online         
vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem        
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják         
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket         
ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel           
vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz        
fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és           
a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a         
panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform ezen a linken érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

  

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. §            
(1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak          
minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése             
alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások,         
számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve      
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak         
bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából        

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


bármilyen anyagot átvenni a jog tulajdonos írásos hozzájárulása esetén is          
csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

A jogtulajdonos: Kondy Computer Kft. 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a            
szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás          
rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak        
nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat       
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi        
99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így         
probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon        
megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny         
adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz       
processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az 
egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A 
termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként 
illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok 
valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt        
folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok. Az adatbeviteli          
hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő       
azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: – a “Kosár” tartalma         
bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. – a személyes         
adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.…) tartalma         
bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban.       
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott            



adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok          
alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a         
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás          
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és         
költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő          
teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul          
megadott 

e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás          
kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés       
létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon.             
Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll             
módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron          
értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés          
közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt          
automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat        
elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel         
(megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a          
helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a           
hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot            
tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek            
között. 

  

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló 
fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi 
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára: 

● Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a 
Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult 
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 
hatósághoz. 



 A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi 
eljárás lefolytatásáról. 

● Békéltető testület.A termékek minőségével, biztonságosságával és 
a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés 
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást 
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara 
mellett működő békéltető testületnél, mely eljárás során 
Vállalkozásunknak együttműködési kötelezettsége van. 

A békéltető testületek elérhetőségei 

  

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 



Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Elnök: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Elnök: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 



Fax száma: (62) 426-149 

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E-mail cím: info@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 

Fax: 06-52-500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 



E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

Elnök: Dr. Gordos Csaba 

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

Elnök: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 



Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Telefonszáma: 06-1-269-0703 

Fax száma: 06-1-269-0703 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Elnök: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 420-180 



Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 814-111 

Fax száma: (88) 412-150 

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 



Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu 

Adatvédelem 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott 
adatkezelésekhez. 

1.   Definíciók 

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján 
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes 
személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az          
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,          
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző       
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó         
következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott        
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel       
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –         
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; tiltakozás: az          
érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az        
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi         
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy         
másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az        
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket       

http://www.bekeltetes.hu/


meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval        
végrehajttatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett        
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,         
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,     
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,     
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és      
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának      
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a        
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy        
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai      
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott       
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a          
technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi         
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az        
adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály        
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását        
végzi; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára       
történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé        
tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a         
helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének        
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai       
megsemmisítése; 



harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi         
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az          
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy       
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,       
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a        
véletlen megsemmisülés és sérülés. 

1.   Adatkezelő 

1.1. Az adatkezelő a Kondy Computer Kft (Adószám: 23737097-2-06, Statisztikai 
számjel:  , Cégjegyzékszám: cg. 06-09-018173 , Székhely:  6600 Szentes, Petőfi u 
5) (a továbbiakban: „Adatkezelő”). 

2.   Adatkezelés Jogalapja 

2.1. Az adatkezelésre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az             
érintett (a továbbiakban: „Felhasználó”) önkéntes hozzájárulása alapján,       
illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az       
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről      
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

2.2. Az Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe         
vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával,       
webáruházban történő vásárlással, egyes kérdőívek kitöltésével, a       
személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez        
való hozzájárulást. 

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési        
műveletekre: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett        
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,         
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,     
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,     
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és      
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának      
megakadályozása. 

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen            
Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14.         



életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az            
egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes      
képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat      
hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú        
Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata      
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos      
jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a         
hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő        
nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve annak        
törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a         
jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a        
törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. 

2.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát         
nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt         
megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail        
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott         
e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra         
tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő        
mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail          
címet megadta. 

3.   Honlap látogatók technikai adatai, cookie 

A szolgáltatások látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató          
felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a           
megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és        
operációs rendszerének típusát – technikai okból, valamint a felhasználói         
szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok       
naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a           
regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így          
nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. Az adatokat a szerver 4×24            
óráig tárolja. 

A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről         
érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Külső        
szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak         
független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok         



kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a        
Felhasználó részére. 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/ 

3.1. Cookie-k 

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott          
kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.        
sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld           
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van          
összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a         
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó         
számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a           
látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes         
törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a        
cookie-k alkalmazását tiltsa. 

3.2. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, 
tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját 
böngészőjében 

a) hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 

b) hogyan fogadhat el új cookie-kat, 

c) hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, 
vagy 

d) hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

3.3. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google 
Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, 
telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 

A Szolgáltató a következő cookie-t használja: 



a) Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása 
után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a 
Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, 
tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes 
alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 

b) Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a 
jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). 
Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie 
file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes 
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 

c) Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. 

d) Bevásárlókosárhoz szükséges cookie. 

e) Biztonsági cookie. 

3.4. A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, 
melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén: 

a) Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra 
látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon 
remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat 
használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják 
ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások 
kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra 
nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól 

b) Facebook pixel kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a 
Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni. 

c) Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap 
látogatottsági statisztikáit gyűjti. 

d) MailChimp Javascript kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak 
a Szolgáltató célzott pop-up reklámokat tud megjeleníteni. 



A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által 
gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok 
kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. 

4.   Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 

4.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés 
hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info.tv. 
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint 
– hozzájárulása visszavonása esetén – az Info.tv. 6 § (5) bekezdése a) 
pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv.-ben megfogalmazott jogi 
kötelezettség teljesítése. 

4.2. Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása 
és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. 
§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli 
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
meg kell őrizniük. 

4.3. A kezelt adatok köre: Név, postázási cím, számlázási cím, e-mail 
cím, telefonszám. 

4.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2)            
bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.           
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott        
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Info.tv. 6. § (5) bekezdés a)           
pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes         
adatait 8 évig megőrizni. 

4.5. Adatfeldolgozás Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve       
Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem        
teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szolgáltató         
adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. 

Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám 
adatokat, a megrendelés adataival együtt a Szolgáltató a következő 
adatkezelők felé továbbítja: 



a) a kiszállítás teljesítése céljából, amennyiben a futárszolgálat 
igénybevételét kéri a felhasználó; 

b) a könyvelési feladatok elvégzése céljából; 

c) könyvvizsgálói feladatának ellátása céljából. 

5.   Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

5.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés 
hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés 
jogalapja az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 

5.2. Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja 
az, hogy a megrendelt árut a megrendelő igényéhez alkalmazkodva 
szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk a megrendelő 
számára. 

5.3. A kezelt adatok köre: Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. 

5.4. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt 
áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

7.   A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

7.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés 
hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § 
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az 
Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett 
adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) 

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, 
lakcímét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt 
termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 



Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. 

8.   Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez 
kapcsolódó tevékenységükről A személyes adatok tárolására 
irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: 3 in 1 Hosting Bt. 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

Cégnév:  3 in 1 Hosting Bt. 

Székhely cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A 

Adószám: 22206118-2-13 

EU adószám: HU22206118 

Telefon: - 

E-mail: - 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a 
személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére 
nem jogosult. 

9.   Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems 
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/88 66 70 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján        
közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az        
Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru           
kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 



10.               Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói 
tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján        
közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az        
Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru           
kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

12.               Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

–           tájékoztatáshoz való jog, 

– adatok helyesbítéséhez való jog, 

– adatok törléséhez való jog, 

– adatok zárolásához való jog, 

– tiltakozás joga. 

12.1. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az 
Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon 
belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az 
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. 



12.2. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a 
személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 
napon belül eleget tesz. 

12.3. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, 
amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés 
joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok 
további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) 
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok 
további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

12.4. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az 
adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta. 

12.5. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen ha a személyes 
adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 
kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt 
esetben; 

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön 
hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül 
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és 
jogi indokait. 

13.               Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az 
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette 



valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti 
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette 
valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

● Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos 
adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót 
módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával 
elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

● A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, 
célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés 
időtartama: A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

A webáruház használata során, a Kondy Computer Kft részére, 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem 
adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a 
Kondy Computer Kft alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés 
kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk 
kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, 
stb). Ezen adatokat a Kondy Computer Kft kizárólag jogilag hitelesen 
indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A 
szolgáltatás igénybevételéhez, cookie-k engedélyezése szükséges. 
Amennyiben nem szeretné engedélyezni 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. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Kondy 



Computer Kft 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. 

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során, a 
megadott adatokat, a Kondy Computer Kft bizalmasan kezeli, leiratkozás 
lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított. Adatai törlését, 
módosítását bármikor kérheti írásban a info@kondywebshop.hu e-mail 
címen is. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött 
szerződésekről szóló17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 
rendelkezései az irányadók. 

A „cookie”-kra vonatkozó irányelv 

A „cookie” (süti) olyan biztonságos szövegfájl, amelyet a számítógépére 
vagy a mobil eszközére ment el egy weboldal, amelyre Ön ellátogat. A fájlt 
az oldal az Ön jelenlétének és műveleteinek azonosítására használja azzal 
a céllal, hogy látogatását automatikusan testre szabhassa az igényeinek 
megfelelően. A sütik „passzívak”, azaz nem férnek hozzá a felhasználó 
merevlemezének adataihoz. 

● Mire jó a „cookie”? 

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt 
eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez 
igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára 
egyszerűbb böngészést biztosítanak, hogy a weboldal a felhasználó 
számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé 
tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy bizonyos – 
anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes 
információkkal szolgálnak a felhasználók oldalhasználati szokásaival 
kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva lehet az 
oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, 
mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 



● A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

● A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a 
weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a 
weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal 
számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú 
cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

● A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a 
cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal 
használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, 
vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem 
gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen 
általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert 
adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen 
típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 
korlátozódik. 

● Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a 
böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a 
böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

● Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról 
érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart. 

● Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket 
utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap. 

● Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára 
megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap. 

● Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál 
az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap. 

● Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, 
és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap. 



● Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető 
ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. 
Élettartama 365 nap. 

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

● Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének 
feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e 
rendelése). Élettartama 30 nap. 

● Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a            
rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap. 

● Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver        
azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart. 

● Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat,        
a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A       
Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a            
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható       
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra       
használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes         
hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi        
interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az        
AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A      
hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére       
cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott        
személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori        
alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi         
a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok        
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által        
már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

● Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző         
eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások        
tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik      
tevékenységeiről. 
A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és         
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai       
adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a        
Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga”           
cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések       
mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány         
hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb         



hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a       
Google Keresésben) és szerte az interneten. 

● Tartalmaz a cookie személyes adatokat? 

A legtöbb süti működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem         
szükséges. Ennek megfelelően az esetek többségében a cookie nem         
azonosítja az adott felhasználót. A cookie használata során összegyűjtött         
személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos         
funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az        
adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek         
nem férhetnek hozzá. 

Miért fontos a cookie az interneten? 

A cookie az internet hatékony működésének központi elemét képezik, 
mivel hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk 
megismert igények és érdeklődési körök segítségével. A sütik korlátozása, 
vagy tiltása ellehetetleníti bizonyos weboldalak használatát. A cookie 
korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy az érintett felhasználó többé 
nem kap online reklámokat; csupán annyit ér el, hogy a megjelenő 
reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem 
igazodnak igényeihez. 

Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy 
felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével): 

● A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, 
termékek megjelenítése. 

● A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok. 
● Jelszavak megjegyzése. 
● Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők 

megjegyzése (pl. family mode opciók, safe search funkciók). 
● Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám 

megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott 
weboldalon. 

● A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése. 
● Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal 

forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak 



meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra 
(pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról). 

● Biztonság és adatbiztonság 

A cookie-k nem vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot          
használnak, nem kódrészletekből állnak, így nem futtathatók       
automatikusan. Nem másolhatók és nem feleltethetők meg más        
hálózatokban az újra futtatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek          
ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (ezáltal vírusoknak sem). 

A cookie törlése 

A weboldalak eléréséhez használt böngészők alapesetben engedélyezik a        
sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban        
megváltoztathatók, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző        
blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót. A sütik kezelésére          
vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos        
tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan       
befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos 
funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről 
bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookie
s#ie=ie-11 

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

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. §            
(1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak          
minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése             



alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások,         
számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve      
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak         
bármely része módosítható. 

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Kondy          
Computer Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való          
hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 
99,9% feletti. 

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési 
képessége 

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban 
tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak 
tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást 
használunk. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az        
egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A       
termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként        
illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok 
valóságáért 

A Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt         
lehetősége van a Megrendelő által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a          
figyelmét, hogy a Megrendelő felelőssége, hogy a Megrendelő által         
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Megrendelő által         
megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. 

A Megrendelő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó         
jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott        



adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani. A          
Vállalkozó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét        
kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy            
a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének        
hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül          
különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott         
vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés         
miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron            
nem áll módjában a Vállalkozónak elfogadni, és nem köteles a terméket           
hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre           
szerződés a felek között. Amennyiben a Megrendelő a hibás áron tesz           
ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem         
minősül az ajánlat elfogadásának a Vállalkozó részéről. Hibás áron történő          
Megrendelő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel       
Vállalkozó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata –         
visszaigazolás (2. visszaigazolás) során a Vállalkozó munkatársa felhívja a         
Megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő           
szerződéskötést. A Megrendelő a hibás ár helyett a Vállalkozó által közölt           
helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben           
nem jön létre szerződés a felek között. 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Vállalkozó részéről 
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá 
tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a 
szerződés a Megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a 
Vállalkozó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései 
szerint. 

Egyéb 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a 
szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás 
rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. 



A Vállalkozónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási 
kódexe. 

Irányadó jog, jogkikötés 

● A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a szerződés részét képező Árajánlat, Megrendelő 
rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – így 
különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadóak. 

● Szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek 
kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől 
függően a Vállalkozó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel 
rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) hatáskörrel 
rendelkező bíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetékességének. 

● Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott 
újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad 
érvényben. 

Záró rendelkezések 

● Jelen Megállapodás mindenkor a Vállalkozó és a Megrendelő között 
létrejött Vállalkozó weboldalán (www.kondywebshop.eu) megkötött 
elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak 
visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi 
árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (email, levél) együtt 
érvényes. 

● Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a „Részletes tájékoztató 
a vásárlás menetéről” című okirat. 

Dátum: Szentes, 2020. november 20. 

Kondy Computer Kft. 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A VÁSÁRLÁS 
MENETÉRŐL / WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA 

Csak az ÁSZF-fel együtt értelmezhető! 



● A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget 
biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó 
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek 
kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 

A megrendelések feldolgozása: 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon (hétfő-péntek), beérkezési 
sorrendben történik. 

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

Szállítási határidő: a megrendelés leadásától számított 1-2 nap. 

● Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 
munkanapokon 24-48 órán belül, ez függ a raktárkészlettől. 

● A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, 
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. 
 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések 
visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő 
teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően 
kerülhet sor! 

● Tőlünk teljesen különálló cég a GLS futárszolgálat, így a kiszállítás 
napján, hogy délelőtt, vagy délután fogják kézbesíteni a csomagját, 
mi azt nem tudjuk befolyásolni, megmondani. A megrendelésének 
státuszát megtekintheti a fiókjában, az eddigi rendeléseim 
menüpontra kattintva. Ha bármilyen kérdése lenne hívjon minket az 
alábbi telefonszámok egyikén: +36302071726 

 

A Termék kiválasztása 



A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a 
Megrendelő a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. 
Az egyes termékekre kattintva találja a Megrendelő a termék fotóját, 
cikkszámát, ismertetőjét, árát. A Megrendelőnek vásárlás esetén a 
honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel 
jelöli Vállalkozó. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek 
nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre 
kerül. A vásárlás nem lehetséges, kötelező minimális (*-al jelölt) adatok 
megadása nélkül. Az árak módosításának jogát minden esetben 
fenntartjuk. 

Az esetleges, weben történő elírásokért, hibásan megjelent adatokért 
elnézést kérünk. Észrevételkor azonnal korrigálásra kerülnek. Ebbe bele 
tartoznak, az ésszerűtlenül magas vagy alacsonyan megjelenített árak. 
Törekszünk a hibátlan árak megjelenítésére webáruházunkban! 

Termékminta igénylés: NINCS LEHETŐSÉG INGYENES 
TERMÉKMINTA IGÉNYLÉSRE! 

Kosárba helyezés 

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba rakom” gombra kattintva          
helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel           
Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba         
helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos            
abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön            
számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban         
melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn          
megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a         
megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés elküldése” gomb       
megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti        
termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek        
helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. A       
„Megrendeléselküldése, gomb megnyomásával Önt fizetési kötelezettség      
terheli a megrendelt áru(k) ellenértékéig. 



Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy az oldalon,           
megjelenik a kosár ablak és kosárba látható lesz helyezett termékek          
száma. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy zárja be           
a kosár ablakot és folytathatja tovább a nézelődést, vásárlást. 

A Kosár megtekintése 

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra           
kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a          
kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék        
darabszámát megváltoztatni. A rendszer megjeleníti az Ön által        
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett        
termékek árát és a szállítási díjat is. 

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba          
helyezni, úgy a kosár ablak bezárásával folytathatja a vásárlást. 

Vásárlói adatok megadása 

A Kosár ablakban, a „Pénztár” gombra kattintás után választható ki az           
Átvételi mód, a Fizetési mód(ok). A „Tovább a pénztárhoz” gombra          
kattintva és megadható a szállítási/számlázási cím. „Számlázási adatok”        
szövegdobozban teljes nevét, címét, vállalkozása nevét, adószámát       
telefonszámát, e-mail címét tudja megadni. A ”Szállítási cím”        
szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ”       
során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a          
szállítást, kérjük írja be a helyes adatokat. A „Rendelés jegyzetek”          
szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat meg további információt. 

A rendelés áttekintése 

Az előző pontban megjelölt szövegdobozok kitöltését követően Ön        
folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Kosár” ikonra kattintva         
törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, visszaléphet a Kosár        
tartalmához. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva láthatja        
összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát,           
a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő           
összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza”            
gombra kattint). 



Kedvezmény kupon beváltása 

Amennyiben Ön rendelkezik kedvezmény kupon kóddal a kosár menüben         
beírhatja azt, a „Kuponkód” rovatba és a „Kupon Beváltása” gombra          
kattintva érvényesítheti azt. Amennyiben Ön érvényes kuponkódot ad meg         
úgy a kosárban szereplő termékek értékéből a Vállalkozó által ígért          
kedvezmény automatikusan levonásra kerül. 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) – fizetési kötelezettséggel járó 
megrendelés 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön           
által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen         
szerepelnek, úgy az „Elolvastam és elfogadom az általános szerződési         
feltételeket.” ablak kipipálása után, a „Megrendelés elküldése” gombra        
kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a         
“Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul      
veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési         
kötelezettséget von maga után. 

A rendelés feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9 órától – 15 óráig.          
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van        
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta         
után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk         
minden esetben email-ben visszaigazolja megrendelését a megadott       
(helyes) e-mail címre. Továbbá a csomag feladás napján küldünk egy          
tájékoztató e-mail-t, melyben értesítjük, hogy csomagja feladásra került. 

Az e-mail tartalmazza a rendelés számát, fizetendő összeget, RAG         
számot. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított, min.        
1-2 munkanap, de külső okok miatt esetlegesen lehet több is, max. 7            
munkanapon belül, de törekszünk a minél hamarabbi       
postázásra/kiszállításra. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy      
egy-egy termék készletünkből kifogy, mielőtt ezt weboldalunkon       
módosítanánk, ebben az esetben keressük Önt, és további egyeztetést von          
maga után. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a         
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek, ezt      



megjegyzésként lehetőségünk szerint, feltüntetjük az aktuális terméknél.       
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai problémák, a         
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés          
nélküli változása miatt. 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 önkényes előre történő kiegyenlítése         
esetén, az összeg visszautalásra kerül (kivéve ha előzetes egyeztetés         
során megállapodtunk az előre utalásról). 

Automata visszaigazoló e-mail 

Ön a megrendelését követően az Vállalkozótól e-mail értesítést kap az Ön           
által megadott e-mail címre. A visszajelzés automatikus e-mail, mely annak          
tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül         
megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata          
elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata        
visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név,          
szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes            
adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul        
közölni. 

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg           
az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a          
kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt        
nem érkezett meg rendszerünkbe. 

A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Vállalkozó által 

Az Vállalkozó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során          
köteles egy második – nem automata – e-mail útján visszaigazolni az Ön            
ajánlatát. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Vállalkozó által történő            
elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék          
raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy         
azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén         
megjelöljük a második visszaigazoló e-mailben. A raktárkészlet       
függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a           
második e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára          
elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási         



határidőt, és ennek tényét az Vállalkozó által küldött második e-mailnek az           
Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail         
útján jelzi az Vállalkozó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési              
kötelezettség, az Vállalkozót pedig szállítási kötelezettség nem terheli. 

A fizetés módja, feltételei: 

Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége 

A megrendelés összesítője és a 2. visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő 
fizetendő költséget tartalmaz. A számlát és a megrendelés összesítőjét a 
csomag tartalmazza. 

Fizetési módok: 

● Utánvétes fizetés: Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék 
futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, 
személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét 
és a szállítási díjat. 

● Bankkártyás fizetés: Önnek lehetősége van a termékek vételárát 
bankkártyával megfizetni a bank erre vonatkozó, titkosított 
weboldalán, szolgáltatásán keresztül. 

● Pay Pal fizetés: Önnek lehetősége van a termékek vételárát Pay Pal 
rendszerén keresztül megfizetni. 

A megrendelt termék átvétele: 

Házhoz szállítás: A honlapon megjelenített termékek házhoz szállítással 
vehetők át. 

Szállítási költségek: 

● Utánvétes megrendelés esetén: 

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek (futárnak) kell          
kifizetni. 

A fizetendő végösszeg értékének megállapítása a visszaigazoló levél        
alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt termékek összegét, ez         
lesz az Ön felé való számlázás alapja.  



A számlát és a garancia levelet (amennyiben a termékhez tartozik ilyen) a            
csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár 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! 

● Bankkártyás fizetés esetén: 

A fizetendő végösszeg értékének megállapítása a visszaigazoló levél        
alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt termékek összegét, ez         
lesz az Ön felé való számlázás alapja.  

Bankkártyás fizetés megjelölése esetén, a rendszer automatikusan lehívja        
számlájáról a fizetendő összeget. A számlát és a garancia levelet          
(amennyiben a termékhez tartozik ilyen) a csomag tartalmazza. Kérjük a          
csomagot kézbesítéskor a futár 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! 

Webáruházunk megrendeléseit elsősorban a GLS futárszolgálat teljesíti. A        
Vállalkozó megadja az Ön elérhetőségeit a szállítónak. Ön az adatkezelési          
szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az       
Vállalkozó. az Ön adatait a szállító részére átadja. 

(Lehetőség van a Magyar Posta Zrt.-ével is (ezen belül a MPL           
csomagszállítási részleggel) szállítást igénybe venni.) 

● Weboldalunkon zajló megrendeléseit a GLS futárszolgálat      
hétköznap 8-17 óráig kézbesíti a csomagokat. Amennyiben       
rendeléskor megadja a telefonszámát, a rendszer automatikusan       
küldeni fog egy értesítést a kiszállítás várható időpontjáról, valamint a          
kézbesítő a megadott telefonszámon közvetlenül is eltudja érni Önt. 

● A Magyar Posta Zrt. (ezen belül a MPL csomagszállítási részleg)          
teljesíti belföldi megrendelés esetén. A csomagok kézbesítése,       
munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban, pontosabb       
információt a www.posta.hu oldalon találhat (esetleges hosszabb       
időintervallum, nagyobb városokban elképzelhető). Amennyiben     
ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű        



(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A        
csomagszállító maximum kétszeri kézbesítést kísérel meg      
információink szerint, DE további kb. 9 napig a helyi Postahivatalban          
személyesen ÉRTESÍTŐ ellenében még átvehető, ezután      
visszaküldik a feladó részére azt, és az át nem vett csomagok           
visszaküldés költségét (970 Ft (Áfával) a megrendelőre terheljük! 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan: 

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket,         
amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a          
kézbesítőnek! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a        
visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a        
csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban        
ismételten elindítani, mely külön szabályozást, csomagküldési díjat és        
további egyeztetést von maga után. 

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként        
célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A         
futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. Nem vállalunk semmiféle        
felelősséget a szállítás során keletkezett törésekért, sérülésekért! 

Sérült, szakadt csomagot ne vegyen át! 

Amennyiben a futár ilyen csomagot akar átadni, kérjen a sérült          
csomagról jegyzőkönyvet, majd a futár jelenlétében, nyissa ki a         
csomagot és ellenőrizze a számlarészletezőn, hogy minden termék        
sérülésmentes, illetve hiánytalanul meg van! 

Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, úgy reklamációját a GLS         
Futárszolgálat a jegyzőkönyv alapján kivizsgálja, ez nem a mi         
hatáskörünk! 

Amennyiben a futár nem talál átvevőt a címen, értesítőt hagy, esetleg az            
Ön által megadott telefonszámon új időpontot, átvételi helyet egyeztet         
Önnel. 

Amennyiben a csomagját nem kapta kézhez az általunk megjelölt         
napon, úgy kérjük, hogy a GLS futárszolgálat címzetteknek fenntartott         



központi vevőszolgálati számán érdeklődjön: Telefon: (+36 1) 802        
0265 hétfőtől-péntekig 7.00-20.00 óra között, szombat- vasárnap       
szünnap. 

Az átvételre való jogosultság vélelme 

Az Vállalkozó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra           
kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az          
átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. 

A minőségi- és mennyiségi kifogásolás rendje 

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az          
átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg      
mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a         
számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt           
vizsgálja meg és sérülés észlelése esetén kérje jegyzőkönyv felvételét.         
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán         
szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak. 

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem        
észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre          
vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. 

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem        
jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg           
ugyanezen az alapon – a Termék árának kifizetését megtagadni. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden          
esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori        
állapot igazolása céljából. 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés         
visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő         



tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján          
jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul        
veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési            
felelősségét kifejezetten kizárja. Jelen általános szerződési feltételek       
elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő         
túllépése miatt az Vállalkozó a kártérítési felelősségét kifejezetten        
kizárja. 

Jogfenntartás 

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása        
megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt         
megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben       
történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet         
sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra         
kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül. A „Részletes           
tájékoztató a vásárlás menetéről” című dokumentumban nem szabályozott        
kérdések tekintetében az ÁSZF az irányadó! 

Egyéb 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének 
rögzítésével, elfogadja a Kondy Computer Kft. általános szerződési 
feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Jelen általános szerződési feltételek 
dokumentum változatának letöltéséhez, kinyomtatásához, kattintson ide 
>> ASZF 

 

Megrendelési, szállítási információk: 

Áraink az áfát tartalmazzák. 

Rendelhetsz online, webshopunkon keresztül, vagy telefonon: SZÁM-es 
számon. 



Megrendeléseiket GLS futárszolgálat szállítja a megadott címre. Fizetési 
mód utánvéttel, a csomag átvételekor. Munkanapokon 15 óra 00-ig leadott 
rendeléseket a következő munkanapon kézbesítjük. 

Magyarország teljes területén: 

A csomagküldés díja: 

GLS utánvéttel kb. br. 1.500 Ft. 

 

  

Külföldi címre történő kiszállítások: 

Kérjük, ebben az esetben kérjen tőlünk tájékoztatást a csomag 
kiszállításának módjáról és díjáról. 

 
 


