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Nyomdai megoldások
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Alulírott plaincube Kft. (1131 Budapest, Béke utca 126/A 4. lház. 1. em. 112. ajtó, 
adószám: 25010783-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és mint az 
nym.hu honlap és webáruház üzemeltetője, az alábbiakban a webáruház használatára 
és a rendelések ügyintézésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a további-
akban: ÁSZF) teszem közzé. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásain-
kat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára 
nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 
megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

I. Általános rendelkezések:

1. A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkal-
mazandóak az nym.hu internetes honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre, il-
letve a honlapon keresztül történő megrendelésekre.

2. A Szolgáltató adatai:
Cég neve: plaincube Kft.
Cg.: 01-09-194594 
Székhely: 1131 Budapest, Béke utca 126/A 4. lház. 1. em. 112. ajtó 
Adószám: 25010783-2-41.
Statisztikai számjel: 25010783-7311-113-01
Képviseli: Moravcsik Roland ügyvezető

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartó hatóság, adatkezelési nyilvántartási szám: Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatóság; NAIH-81686/2014.

A tárhely-szolgáltató adatai:
Cég neve: Systech Global Kft.
Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.
Levelezési cím: support@systech.hu

Elérhetőség:
Tel.: +36 20 509 9024
Fax: -
E-mail cím: roland@plaincube.com

3. A honlapon a rendszer által felajánlott „ÁSZF-et elolvastam” gombra való kattintás-
sal a Szolgáltatóval szerződő fél (a továbbiakban: Igénybe vevő) egyrészt kijelenti, 
hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, másrészt, hogy az abban foglaltakat magára 
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nézve kötelezőnek fogadja el.

4. Az „ÁSZF-et elolvastam” gombra kattintással az Igénybe vevő kijelenti továbbá, 
hogy a Szolgáltató jelen dokumentumba foglalt Adatvédelmi szabályzatát megismerte 
és az abban foglaltakat tudomásul vette.

5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZ értelmezésére 
a magyar jog irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, val-
amint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

6. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa nyújtott, információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ez-
zel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges.

II. Fogalom meghatározások a jelen ÁSZF alkalmazásában:

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, vagy 
szolgáltatás (a továbbiakban együtt: Áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje 
vagy más módon történő igénybevétele.

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli sze-
rvezet, aki/amely a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatást igénybe veszi.

Fogyasztó: önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy.

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők 
részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szol-
gáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény törvényben meghatározott reklám; a jelen ÁSZF hatályba 
lépésének napján: gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési 
mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az 
értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti 
erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog 
(a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő ig-
énybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, meg-
jelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére 
irányul (a továbbiakban: reklám). Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek 
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a vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez közvetlen hozzáférést 
lehetővé tevő információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus leve-
lezési cím, és a vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy arculatára vonatkozó, 
a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés, különösen abban az 
esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

III. Az ÁSZF hatálya:

Személyi:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Szolgáltatóra, mind pedig az Igénybe vevőre.

Tárgyi:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által az nym.hu honlap honlapon keresztül 
nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

Időbeli:
A honlap üzembe helyezésének napjától, azaz 2015. 02. 09. napjától kezdődően az 
ÁSZF időbeli hatálya mindaddig tart, amíg a Szolgáltató a nym.hu honlapon keresztül 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt (határozatlan időtartam).

IV. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1. A honlapon megjelenített termékek online megrendelhetők. A weboldalon szereplő 
árak nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát a plaincube Kft. 
fenntartja. A weboldalon szereplő árak a házhozszállítás és csomagolás díját nem tar-
talmazzák.

2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről
fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

V. Elektronikus szerződéskötés - megrendelés:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-el tájékoztatja az Igénybe vevőt az alábbiakról:

1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez az Igénybe vevőnek a kívánt ter-
mék és termék-tulajdonságok (csomag, mennyiség, méret, papír, stb.) kiválasztása 
után, az alábbi gombokra kell kattintania a honlapon: LEADOM A RENDELÉST>. A Szol-
gáltató köteles az Igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe vevő felé 
elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

2. Az előző pontban hivatkozott megrendelés visszaigazolása írásba foglalt szerződés-
nek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, és ezt követően tárol. A megrendelések a 
későbbiekben az alábbi módon hozzáférhetőek az Igénybe vevő számra: Visszaigazoló 



www.nym.hu

plaincube Kft. 
1131 Budapest, Béke utca 126/A 4. lház. 1. em. 112. ajtó 

Cégjegyzékszám: 01-09-194594  Adószám: 25010783-2-41 Statisztikai számjel: 25010783-7311-113-01

E-mail-ben.

3. A Szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel 
biztosítani, hogy az Igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását me-
grendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség 
hiányában az Igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak. 
Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően 
történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről az alábbiakban tájékoz-
tatja az Igénybe vevőt:

Szolgáltató akként alakítja ki megrendelési felületét, hogy azon a szerződéskötéshez 
feltétlenül szükséges adatok (fekete *-al jelölt) és egyéb, az Igénybe vevő döntésére 
bízott adatok megadása az Igénybe vevő számára a megrendelés végleges leadását 
megelőzően javíthatóak ill. pótolhatóak legyenek. A rendszer piros keretezéssel jelö-
li azt, amennyiben az Igénylő adatai hibásak, avagy hiányosak. Ilyen jelzés esetén a 
rendszer nem engedi véglegesen jóváhagyni és elküldeni a Szolgáltató részére a me-
grendelést. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak akkor kerül a 
Szolgáltató részére továbbításra, amennyiben az Igénybe vevő nyilatkozatot tesz az 
alábbi módon, az alábbiakra vonatkozóan:

a) az „ÁSZF-et elolvastam” gombra kattintással (karika kipipálásával) az Igény-
be vevő egyúttal kijelenti, hogy nyilatkozatát büntetőjogi felelőssége tudatában tette 
meg, a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megrendelés megfelel szerződési 
akaratának,
b) az „ÁSZF-et elolvastam” gombra kattintással (karika kipipálásával) az Igénybe 
vevő kijelenti azt is, hogy a Szolgáltató ÁSZF-jét és Adatvédelmi szabályzatát megis-
merte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a rendszer megengedi a megrendelés elküldését, úgy az egyben azt is 
jelenti, hogy a szerződéskötéshez szükséges adatok hiánytalanul és helyesen kerültek 
rögzítésre. Amennyiben a rendszer a megrendelést befogadta, illetve az alapján meg-
küldte az Igénybe vevő részére a megrendelés visszaigazolását e-mail útján, úgy a 
szerződés létrejön a Szolgáltató és az Igénybe vevő között. A Szolgáltató akként nyilat-
kozik, hogy a visszaigazolás megtörténtét követően nem vállal felelősséget az elírásból, 
avagy hiányosságból eredő esetleges károkért, kártérítési felelősségét e körben kife-
jezetten kizárja.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolás az Igénybe vevő megrendelésének 
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de leg-
később 48 órán belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, úgy az Igénybe vevő ment-
esül az ajánlati kötöttsége, illetve szerződéses kötelezettsége alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az 
Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
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A honlapon üzemeltetett webshop a hét minden napján 0-24 óráig az Igénybe vevő 
rendelkezésére áll. Az Igénybe vevő a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek 
bármelyikén jogosult a Szolgáltatóval kapcsolatot tartani. A Szolgáltató ügyfélszolgála-
ta az alábbi időpontokban érhető el: Munkanapokon H: 9-17.

A Szolgáltató munkatársai minden megrendelés esetén megkísérlik felvenni a kapcso-
latot telefonos ill. e-mail útján az Igénybe vevővel, a megrendelés Szolgáltatóhoz való 
megérkezésétől számított legkésőbb 24 órán belül, de a lehetőségekhez képest legfel-
jebb 72 órán belül (hétvége, munkaszüneti nap, ünnepnap esetén).

4. Honlapon keresztül megrendelést elküldeni magyar nyelven lehet. Az ettől eltérő 
nyelven megküldött megrendelést a Szolgáltató nem köteles visszaigazolni, illetve nem 
köteles megkötni az Igénybe vevővel a szerződést.

5. Az Igénybe vevő rendelését leadhatja a honlapon közzétett és a jelen ÁSZF-ben 
is feltüntetett elérhetőségek (telefon, email, webáruház) bármelyikén. A webshopon 
keresztül történő termékmegrendelést az Igénybe vevő regisztráció nélkül is leadhatja.

6. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely 
pontjában eltér az árajánlattól.

7. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

VI. A megrendelések feldolgozása:

1. A Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendeléseket 1 munkanapon belül dolgozza fel.

2. A Szolgáltató által megjelölt általános teljesítési határidő: a megrendelés Szolgál-
tatóhoz való beérkezésétől számított 7 munkanap, amennyiben a Szolgáltató és az 
Igénybe vevő nem állapodik meg egymással ettől eltérő teljesítési határidőben. Ha 
a Szolgáltató és az Igénybe vevő a teljesítés időpontjában nem állapodnak meg, úgy 
a Szolgáltató az Igénybe vevő felszólításában megjelölt időpontban vagy határidőn 
belül köteles teljesíteni. Amennyiben az Igénybe vevő nem tesz eleget felszólítá-
si kötelezettségének, úgy a Szolgáltató lekésőbb a megrendelés Szolgáltatóhoz való 
beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesí-
ti, mert a szerződésben meghatározott áru/szolgáltatás valamilyen előre nem látható 
technikai akadályba ütközik, úgy köteles ezen tényről az Igénybe vevőt haladéktalanul 
rövid úton (e-mail, telefon) tájékoztatni.

VII. Grafikai szerkesztés, tervezés:
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1. Szolgáltató vállal grafikai szerkesztést, tervezést, melynek díját minden esetben 
egyedi ajánlat alapján, előre egyeztetve készíti el. 

2. A felek között szerződés, illetve bármiféle megállapodás, vagy annak módosítása 
csak írásos formában, levélben vagy elektronikus úton történhet.
A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem 
alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

3. Szolgáltató az Igénybe vevő instrukciói, igényei szem előtt tartásával készíti el a kért 
grafikai munkát, melyet publikálható formában, elektronikus úton az Igénybe vevőnek 
jóváhagyásra elküld. Az előre egyeztetett árba 1 változtatási igény elvégzése tartozik, 
további módosítások felár felszámolása mellett vehetők igénybe. A felár mértékéről 
Szolgáltató  tájékoztatja az Igénybe vevőt.

4. Igénybe vevő a grafikai munka írásos megrendelése és a grafikai munka átvétele 
után a szerkesztési díj kifizetésére köteles. Grafikai munka átvételének minősül, ha Ig-
énybe vevő azt elektronikus úton (e-mailben) megkapja.

5. Az árak minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonat-
koznak. Amennyiben megrendelő célzott grafikai előkészítő szoftverekkel feldolgozható 
állományokat kér - azaz forrásfile-t, pl. psd, indd, idml, ai, png vagy más egyéb, ha-
sonló képességű és adottságú formátumot -, arra előzetes jelzést követően, egyedileg 
megállapított felár megfizetése mellett van lehetőség. Ilyen irányú igényét megrendelő 
a teljesítés ideje alatt vagy a teljesítést követő 90 napban jelezheti a vállalkozó részére. 

VIII. Fizetési lehetőségek, szállítási módok, számlázás:

A Szolgáltató által alkalmazott fizetési módok, melyek közül az Igénybe vevőt illeti meg 
a választás joga:

1. Készpénzfizetés: a Szolgáltató székhelyén lehetséges, előre egyezetett időpont-
ban a megrendelés ellenértékének kiegyenlítése, a megrendelés Szolgáltatóhoz való 
beérkezésétől (rendelés leadását követő telefonos egyeztetést és visszaigazoló e-mailt 
követően) számított 3 napon belül.

2. Ún. előreutalás: amint a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül a megren-
delt áru/szolgáltatás ellenértéke, a Szolgáltató köteles haladéktalanul – de legkésőbb 
1 munkanapon belül – felvenni rövid úton (telefon, e-mail) a kapcsolatot az Igénybe 
vevővel, mely egyeztetést követően a Szolgáltató – az Igénybe vevő választásának 
megfelelően – vagy kiszállítja a rendelt árut/szolgáltatást az Igénybe vevő által meg-
jelölt címre (futár útján).

Szállítási módok:
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1. Házhozszállítás: A Szolgáltató vállalja termékeinek Magyarország területén való 
házhoz szállítását, az általa megbízott futár útján, mely szolgáltatásért a Szolgáltató 
jogosult további díjat felszámítani. Ennek ellenértéke a Szolgáltató által a weboldalon 
(„Házhozszállítást kérek” menüpont alatt) megjelölt összeg.

Számlázás:
Az elkészített számla minden esetben a megrendeléssel megegyezően készül, amenny-
iben a rendelésben változás történik, a változásról írásos dokumentáció készül.

Szolgáltató a megrendelésben egyeztetett számlázási adatokra készíti el a számlát.
Minden esetben megrendeléskor egyeztet a két fél a fizetés módjáról.

Készpénzes fizetés az áru átvételekor esedékes, átutalásos számla esetén előre utalás-
sal történik. Többszöri rendelés után Igénybe vevő igényelheti a 2-8 napos fizetési
határidőt.

Minden áru a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg teljes
mértékben kifizetésre nem kerül.

IX. A teljesített szolgáltatás átvétele

1. Minőségi átvétel: A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a
szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-nál nem több. A Szolgáltató
nem vállal felelősséget a hozott nyomdaeredeti szedés, nyomdai előkészítés, levilágítás,
színbontás minőségéből eredő reklamációkért.

Hozott színbontás esetén - amennyiben az Igénybe vevő nem biztosított proof-ot vagy
chromalint a nyomtatandó oldalakhoz - a Szolgáltató saját belátása szerint, a denzi-
tométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat
minőségi paramétereit.

Amennyiben az Igénybe vevő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépin-
duláskor nyomáspróbát kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a
készülő nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak
veszi.

Minőségi átvételnek tekintik a felek az Igénybe vevő részéről történő személyes köz-
reműködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívtől eltérő nyomásért a 
Szolgáltató anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a műveleti költség.
Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a Szolgáltató.

2. Mennyiségi átvétel: Az Igénybe vevő a megrendelt mennyiség teljesülésének
tekinti, ha a Szolgáltató a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő
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példányt ad át. A Szolgáltató a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat
állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell a Szolgáltatóval
közölni.

3. A szolgáltatás átvétele: A Szolgáltató részéről kiállított bármilyen, a megrendelés
teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum
átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán
belül nem kifogásolják.

Igyébe vevő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához
eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra van szükség. Az internetről leszedett képek
nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos
szoftveres felnagyítása nem biztosít elfogadható minőséget. Az Igénybe vevő által
biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Szolgáltató sem tárolni, 
sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. Az Ig-
énybe vevő írásos kérelmére – ha azt a technológia lehetővé teszi – az általa biztosított
forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 1990 Ft + Áfa.

4. Vis Maior: A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Szolgáltató nem tud be-
folyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül meg-
nehezíti.
Vis maior esetén a Szolgáltató nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége
felfüggesztésre kerül.

X. Távollévők között kötött szerződésre vonatkozó rendelkezések, elállás joga:

A Szolgáltató - a szerződéskötést megelőzően - az alábbiak szerint tájékoztatja az Ig-
énybe vevőt:

1. A Szolgáltató a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól - a terméknek 
vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben - a honlapon, illetve elektronikus úton 
(e-mailben) ad tájékoztatást.

2. A Szolgáltató a honlapon, illetve elektronikus úton (e-mailben) ad tájékoztatást a 
szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás nettó össze-
géről, vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül 
felmerülő valamennyi költségről (így különösen pl. a házhozszállítás stb.), vagy ha e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, akkor ezen tényt tünteti fel, azzal, 
hogy további költségek merülhetnek fel.

3. A Szolgáltató a honlapon tájékoztatja az Igénybe vevőt a teljesítés feltételeiről, így 
különösen a fizetésről, a szállításról és a teljesítési határidőről, valamint a Szolgáltató 
panaszkezelési rendjéről, úgy, hogy a jelen ÁSZF-et közzéteszi honlapján.
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4. A Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja az Igénybe vevőt az elállási jog gyako-
rlásának határidejéről és egyéb feltételeiről:

Távollévők között kötött szerződés esetén az Igénybe vevőt/fogyasztót az alább 
meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az Igénybe vevő/ 
fogyasztó elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban 
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek 
vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének nap-
jától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolható.

Az Igénybe vevő elállási és felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
melléklete szerinti nyilatkozatminta felhasználásával, vagy egyértelmű, Szolgáltatóhoz 
címzett nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, 
hogy a honlapján biztosítja az Igénybe vevő számára a nyilatkozat megtételének le-
hetőségét. A Szolgáltatóhoz haladéktalanul köteles visszaigazolni a nyilatkozat hozzá 
való megérkezését.

Ha az Igénybe vevő/fogyasztó jogszerűen áll el a szerződéstől, a Szolgáltató haladék-
talanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon 
belül visszatéríti az Igénybe vevő/fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett tel-
jes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az Igénybe vevőnek visszajáró összeget az 
Igénybe vevő által korábban már igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti 
vissza. Az Igénybe vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre 
más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy az Igénybe vevőt ebből adódóan sem-
milyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthat-
ja a visszajáró összeget, amíg az Igénybe vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, 
vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha 
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kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza.

Ha az Igénybe vevő jogszerűen eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, 
de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve 
a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személy-
nek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza. 
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha az Igénybe vevő a terméket a 
határidő lejárta előtt elküldi.

Az Igénybe vevő köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét, kivéve, 
ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta e költség viselését.

Ha a terméket kiszállították az Igénybe vevőnek, a Szolgáltató saját költségén szállítja 
vissza a terméket akkor, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető 
vissza.

Az Igénybe vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megál-
lapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Az Igénybe vevő köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés 
megkezdését követően gyakorolja a felmondási vagy elállási jogát.

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött 
szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a sze-
rződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell 
kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, 
az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások 
piaci értéke alapján kell kiszámítani.

Az Igénybe vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

1. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének tel-
jesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Igénybe vevő kifejezett, előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és az Igénybe vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Igénybe vevő utasítása al-
apján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 
egyértelműen az Igénybe vevő személyére szabtak;

3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválasz-
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thatatlanul vegyül más termékkel;

5. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Igénybe vevő kife-
jezett kérésére keresi fel az Igénybe vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkála-
tok elvégzése céljából;

6. fuvarozás esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy 
határidőt kötöttek ki.

XI. Szavatosság/jótállás:

1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel 
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Igénybe vevő/jogosult a hibát a szerződéskötés 
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a 
kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye 
alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog 
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény tel-
jesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe 
véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a 
kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére 
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a 
kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alább 
részletezetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog 
tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott 
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közöl-
ni, a Szolgáltató bármely elérhetőségén. Az Igénybe vevő és a Szolgáltató közötti sze-
rződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem 
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
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2. A Szolgáltató által az Igénybe vevőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén 
az Igénybe vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a 
kijavítás megfelelő határidőn belül, az Igénybe vevő érdekeinek sérelme nélkül nem le-
hetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a 
gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy 
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak 
minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta 
vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika 
állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére 
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Az Igénybe vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval 
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül 
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Igénybe vevő felelős. 
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától 
számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály 
alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilat-
kozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás tel-
jesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a tel-
jesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett 
kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a 
jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül 
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmu-
lasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszava-
tossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4. Az Igénybe vevő szavatossági/jótállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
melléklete szerinti nyilatkozatminta felhasználásával, vagy egyértelmű, Szolgáltatóhoz 
címzett nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, 
hogy a honlapján biztosítja az Igénybe vevő számára a nyilatkozat megtételének le-
hetőségét. A Szolgáltatóhoz haladéktalanul köteles visszaigazolni a nyilatkozat hozzá 
való megérkezését.
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XII. Panaszkezelés:

1. A Szolgáltató a panaszokat írásban e-mail útján e-mail címén fogadja.

2. A fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró sze-
mélynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével köz-
vetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 
panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt azonnal 
meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésév-
el nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a 
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet 
felvenni, és annak egy másolati példányát
a) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 
szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg meg-
küldeni,
b) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint köteles eljárni.

3. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 
panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

4. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, doku-
mentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amen-
nyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

5. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köte-
les írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elu-
tasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

6. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt 
évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni 
arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató 
székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
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XIII. Elektronikus hirdetés:

Az elektronikus hirdetésekhez kapcsolódóan a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyú-
jtja az Igénybe vevő részére:

1. A honlapon az elektronikus hirdetés e jellegét a Szolgáltató külön feltünteti, amint az 
hozzáférhetővé válik az Igénybe vevő számára.

2. Az elektronikus hirdető, illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy az-
zal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén - abban - a 
Szolgáltató tájékoztatást ad a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik 
az Igénybe vevő számára.

3. Az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék 
- ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről - annak honlapon való közzétételével 
egyidejűleg – tájékoztatást a Szolgáltató az Igénybe vevő részére.

4. Az eladásösztönző nyereményjáték ilyen jellegéről, valamint az abban való részvétel 
feltételeiről- annak honlapon való közzétételével egyidejűleg – a Szolgáltató tájékoz-
tatja az Igénybe vevőt. A 3. pont alatti ajánlott előny igénybevétele, illetve a jelen pont 
szerinti játékban való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetővé teszi a Szolgáltató.

XIV. Adatvédelem:

1. A Szolgáltató az Igénybe vevő személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogsza-
bályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint 
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó, hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi 
rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az 
adatkezelés időtartama

Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére a Szolgáltató jogosult: egyrészt, ha az 
adatkezeléshez az Ügyfél hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény teszi 
kötelezővé. Az adatkezeléssel és az Ügyfél személyes adatainak a védelmével kapcso-
latos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak. Adatok:
a) a számlakibocsátók által szolgáltatott, a szolgáltatás végzéséhez szükséges ada-
tok,
b) a szerverek által automatikusan rögzített adatok (ún. logfájl, pl. IP-cím, 
fizetéskezdeményezés elindítása, reklamációs levél küldésének ideje).

3.A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos előírásai
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A Szolgáltató a természetes személy e-mail címét személyes adatként kezeli. A Szol-
gáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottjai, alvállalkozói és megbízottjai a Szol-
gáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Az Ügyfél a szerződés megkötésével egyidejűleg feltétlen hozzájárulását adja a Szol-
gáltató jelen szabályzatban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

A Szolgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védeni köteles, különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés 
ellen, illetve egyéb adatait is a törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen 
a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési 
azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Az Ügyfél felelősséggel tartozik 
minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve 
jelszavának gondatlan, avagy jogszerűtlen felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a 
Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az abból származó kár az Ügy-
fél szándékos vagy gondatlan magatartásából származik. Nem terheli továbbá fele-
lősség a Szolgáltatót, ha a Szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések sze-
rint járt el.

4.A Szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata

A Szolgáltató a személyes adatokat az alábbiakban részletezett tevékenységeihez kapc-
solódóan kezeli.

A szerződés megkötése, tárolása, őrzése: a szerződés megkötésének feltétele, hogy 
az Ügyfél a rendelés leadásakor az ott meghatározott személyes adatait a Szolgáltató 
részére átadja.

Ügyfélkapcsolati- és számlázórendszer működtetése: a Szolgáltató ügyfélkapcsolati- és 
számlázórendszerét a Szolgáltató alkalmazottjai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak 
egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el. Az Ügyfél személyes ada-
tait a Szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni 
ügyfélkapcsolati és számlázórendszerében. A személyes adatok fenti kezelésének célja, 
hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait gyakorolhassa és kötelezettségeit 
teljesíthesse. A Szolgáltató e cél elérése érdekében alvállalkozói és megbízottjai 
munkáját is igénybe veheti. A szerződés adatainak a Szolgáltató ügyfélkapcsolati- és 
számlázórendszerében történő rögzítését követően a Szolgáltató minden, az Ügyfél 
egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos 
ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak az Ügyfél személyes adataival történő azo-
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nosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő 
rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot az Ügyfél 
nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a Szolgáltató jogosult az 
ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, 
illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

Számlakibocsátókkal való együttműködés: a Szolgáltató jogosult az Ügyfél személyes 
adatait az Ügyfél által üzemeltetett/avagy általa megbízott számlakibocsátó részére 
a beazonosítás elősegítése végett átadni. A Szolgáltató a szerződésszerű teljesítés 
érdekében jogosult kezelni a számlakibocsátótól kapott, az Ügyfélre vonatkozó sze-
mélyes adatokat. A Szolgáltató a kezelt adatokat vita esetén jogosult a vitában érintett 
felek részére továbbítani.

Adatbiztonság: Az adatbiztonság keretében a Szolgáltató a személyes adatok 
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során az általa alkalmazott elektronikus hírközlő 
eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra fel-
jogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, 
az adatok változatlanok, valamint hogy az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védet-
tek. A Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és belső szervezeti intézkedésekkel 
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, az adatkezeléssel kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szint elérésével. A Szolgáltató a kezelt 
személyes ügyféladatokat szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az 
illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az egyes személyes adatokat kezelő 
informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező 
személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a 
hozzáférés, amelynek a terjedelme igazodik a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül 
szükséges mértékhez, és csak olyan személy részére hozzáférhető az adat, akinek az 
adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, val-
amint azok felhasználását a Szolgáltató meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

Követelésbehajtás: amennyiben az Igénybe vevő a szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a 
szükséges személyes adatokat alvállalkozójának és megbízottjának Ügyfél-azonosítás 
és/vagy követelés-érvényesítés céljából átadni.

Piackutatás: az Ügyfél hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb 
adatait a Szolgáltató tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt 
marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása 
mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Az Igénybe vevő ezen hozzájárulását 
a szerződés megkötésekor vagy bármikor a Szolgáltató ügyfélszolgálatán módosíthatja 
vagy visszavonhatja.

A Szolgáltató saját üzletszerzési céljából – kizárólag az Ügyfél kifejezett előzetes hozzá-
járulásával – kezelheti az Ügyfél adatait. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása 
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a jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.
Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon, vagy egyéb 
elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak az Ügyfélnek, aki úgy nyilatkozott, 
hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. Az Ügyfél kifejezett hozzájárulása ellenére sem 
lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem 
ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

Egyebek: Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb 
adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá Igénybe vevői 
érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, illetve a szolgáltatás nyú-
jtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása 
céljából felhasználja.

Az adatkezelés időtartamának lejártával a Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait 
törölni köteles, úgy, hogy az érintett beazonosítása a továbbiakban lehetetlenné váljon.

XV: Szerződi jogok védelme, felelősség meghatározása

1. Amennyiben az ügyfél egy egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat,
köteles szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát.
Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség az ügyfelet terheli.
Az ügyfél köteles mentesíteni az eladót az előbb említett jogsérelmekből származó
összes követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

2. A Szolgáltatónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenci-
aként bemutatni.

3. Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek
képezik megrendelő tulajdonát. A nyomdánk által készített forrásanyag, - mint szellemi
termék - minden esetben a nyomda tulajdona marad. A Nyomda által létrehozott szelle-
mi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy
más területen történő felhasználásakor a Nyomdát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke
mindig külön megállapodás tárgya.

XVI: Vegyes rendelkezések:

1. A Szolgáltató és az Igénybe vevő a vitás ügyeiket békés úton próbálják meg ren-
dezni. Az Igénybe vevő és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezés-
sel 30 naptári napon belül nem rendezhető esetleges jogvitáikra nézve kikötik a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság illetékességét. A Szolgáltató és az Igénybe vevő is jogo-
sult békéltető testület elé vinni az Igénybe vevő és a Szolgáltató közötti, a termék 



www.nym.hu

plaincube Kft. 
1131 Budapest, Béke utca 126/A 4. lház. 1. em. 112. ajtó 

Cégjegyzékszám: 01-09-194594  Adószám: 25010783-2-41 Statisztikai számjel: 25010783-7311-113-01

minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szol-
gáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével 
kapcsolatos vitás ügyeiket, bírósági eljáráson kívüli megegyezés érdekében. E célból 
a békéltető testület feladata az egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek ered-
ménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, 
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető 
testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető 
jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület 
a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

2. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles a 
mindenkor hatályos ÁSZF-jét honlapján közzétenni, valamint Székhelyén kifüggeszteni.

Kelt: Budapest, 2017. 02. 09.

Hatályos: közzététel napján, azaz: 2017. 02. 09. napján


