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Általános Szerződési és használati Feltételek 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 

nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A 

webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.elemeskerites.hu) és aldomainjein 

történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 

http://www.elemeskerites.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html és letölthető az alábbi 

linkről: http://www.elemeskerites.hu/aszf.pdf 

  

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

Név: Varga Gábor Egyéni Vállalkozó 

Székhely: 2030 Érd, Nagy Lajos utca 69. 

Képviselő neve: Varga Gábor 

Nyilvántartásba vette: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Telephely címe: 2030 Érd, Bagoly utca 83.  

Telephely nyitvatartási ideje:  

Hétfő - Péntek: 8:00-17:00 -ig 

Nyilvántartási szám: 13129916 

Adószám: 62453802-2-33 

Számlavezető pénzintézet: Sber Bank 

Pénzforgalmi jelzőszám: 14100031-18317760-70000002 

Telefonszám: +36-30-323-2410 

E-mail: info@elemeskerites.hu 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 

Tárhely-szolgáltató adatai: 

MediaCenter Hungary Kft. 

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588. 

Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6. 

Telefon: 76/506-618 

  

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) 

http://www.elemeskerites.hu/
http://p.elemeskerites.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html
http://p.elemeskerites.hu/docs/aszf.pdf
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törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok 

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

2.2. A jelen Szabályzat 2014. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban 

marad. A Gyártó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Gyártó 

azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Vevők a 

weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával 

kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

2.3. Vevő, amennyiben belép a Gyártó által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak 

tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, 

a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem 

fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 

2.4. Gyártó fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az 

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a 

webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gyártó írásos hozzájárulása nélkül. 

  

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

3.1. A megjelenített termékek személyesen és online rendelhetők meg. A termékekre 

vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, 

azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 

3.2. A webshopban Gyártó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 

jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 

illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a 

termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

  

4. RENDELÉS MENETE 

4.1. Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja és a „Kosárba tesz” 

gomb segítségével helyezheti azt a kosárba. 

4.2. A „tovább a kosárhoz” linkre kattintva Ön megtekintheti a megrendelni kívánt termékek 

listáját. Az „eltávolít” opcióval tételenként törölhet az aktuális listából, a mennyiség 

változtatása után a „Frissít” gombbal változtathat a rendelni kívánt mennyiségen. A 

„folytatom a vásárlást” link segítségével pedig módosíthatja a rajta szereplő tételeket. A 

megrendelés feladásához az „Indulás a pénztárhoz most” opció kiválasztása szükséges. 



4.3. Ön három fizetési mód közül választhat. A fizetés történhet: előutalással, készpénzzel 

illetve utánvéttel. Az átvétel módja pedig vagy személyesen, vagy pedig kiszállítással 

történhet. 

4.3.1. Előre utalás. Önnek lehetősége van a banki átutalásos fizetésre. Ebben az esetben 

kérjük a megrendelés szerinti végösszeget a Gyártó 14100031-18317760-70000002 számú 

bankszámlájára átutalni, miután az megküldte az utaláshoz szükséges előleg számlát. Előre 

utalás esetén az átvételre csak az átutalás jóváírását követően van lehetőség. 

4.3.2. Készpénzes fizetés. Ön a Gyártó telephelyén fizeti meg a termék vételárát. A kifizetésre 

ebben az esetben csak készpénzzel, magyar forintban van lehetőség. Az átvételre a fizetést 

követően kerülhet sor. 

4.3.3. Utánvétes fizetés. Ön a megrendelt termék átvételének helyszínén fizeti meg a termék 

vételárát. A kifizetésre ebben az esetben csak készpénzzel, magyar forintban van lehetőség. 

Az átvételre a számlán szereplő összeg jóváírását követően kerülhet sor. 

4.4. Ön két lehetőség közül választhat a termék átvételét illetően. Kérhet személyes átvételt 

vagy kiszállítást. A betonelemek EU raklapon (+ tartóvas) szállíthatóak, ez a csomagolási 

költség felszámításra kerül, betétdíjként. A raklapokat (+ tartóvasakat) a vásárlást követő 3 

hónapon belül visszavesszük, ellenértékét visszatérítjük. Az átvevő az áru átvételekor köteles 

mennyiségi és minőségi ellenőrzést végezni. 

4.4.1. Személyes átvétel. Ön a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Gyártó 

telephelyén, melynek címe: 2030 Érd, Bagoly utca 83. Az átvétel időpontjáról a Gyártóval 

szükséges egyeztetni. Vevő meghatalmazottja is jogosult az áru átvételére, ebben az esetben a 

teljesítést megelőzően köteles közölni az átvevő személy nevét, gépjármű rendszámát. 

4.4.2. Kiszállítás. Kérésére a Gyártó díj ellenében vállalja a megrendelt termék kiszállítását az 

Ön által megadott magyarországi szállítási címre. A megrendelést megelőzően minden 

esetben egyeztetés szükséges a Gyártóval a szállítás díjáról. A kiszállítás pontos dátumáról a 

Gyártó e-mailben vagy telefonon értesíti Önt. Feltétel, hogy 24 tonnás illetve 40 tonnás 

gépkocsival a helyszín időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen és a 

lepakoláshoz elegendő hely álljon rendelkezésre. 

4.5. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, 

fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után 

azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer 

megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a 

szerződéstől. 

4.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden 

költséget tartalmaz. 

4.7. Az adatok megadását követően a „Fiók létrehozása és irány a pénztár” gombbal fiókot 

hozhat létre, a „Vendégként megy a pénztárhoz” gombbal fiók létrehozása nélkül rögzítheti 

adatait. 

4.8. Az adatok rögzítését követően a Vevő a ”megrendelés megerősítése” gombra kattintva 

tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, 



illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, 

rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

4.9. A vásárlási folyamat során, ha felkínálásra kerül az ÁSZF elfogadásának lehetősége, csak 

annak elfogadását követően lehet továbblépni. 

4.10. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben 

vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

4.11. Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e 

visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az 

ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak 

visszaigazolása akkor tekintendő a Gyártóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az 

számára hozzáférhetővé válik. Gyártó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 

visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg 

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet 

fogadni. 

4.12. A vásárlás menete egyedi árajánlat kérése esetén: 

4.13. Önnek lehetősége van meghatározott vagy pontosan előre meg nem határozott 

termékekre vonatkozó egyedi árajánlat kérésére, az alábbi módon: 

- a Szolgáltató által megadott telefonszámon és e-mail címen, meghatározott termékekre vagy 

meghatározott igényekre vonatkozóan. 

4.14. Az ajánlatkérést követően annak módjától függően a Szolgáltató telefonon vagy e-mail 

útján megteszi árajánlatát. Ez a polgári jog szabályai szerinti ajánlattételi felhívásnak minősül. 

4.15. A felhívást követően Ön a Szolgáltató által megadott e-mail címen adhatja le 

megrendelését (ajánlattétel). 

4.16. E-mailes megrendelés esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat 

megérkezésétől számított 48 órán belül e-mailen visszaigazolást küld az ajánlat 

megérkezéséről. Amennyiben ezt 48 órán belül sem teszi meg, az ajánlat tartalma a 

továbbiakban nem köti Önt. 

4.17. E-mailes megrendelés esetén a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezésétől 

számított 48 órán belül telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot, és nyilatkozik az ajánlat 

elfogadásáról és a szerződés létrejöttéről. Ha ezt a Szolgáltató határidőn belül nem teszi meg, 

az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti Önt. 

  

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 

5.1. A megrendelések feldolgozása hétköznapokon 8 – 17 óra közötti időben 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. Gyártó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy 

mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

5.2. A teljesítési határidő a raktárkészlet mennyiségétől függően változó. Gyártó terméket 

nem vásárol vissza, a Vevő által nem megfelelő számításokért felelősséget nem vállalunk. 

5.3. Ha Gyártó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, 

valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 

visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Gyártót nem mentesíti szerződésszegése egyéb 

következményei alól. 

5.4. Gyártó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások vagy rajta kívül 

álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Gyártó fenntartja a jogot a 

már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben 

történő teljesítés kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

  

6. ELÁLLÁS JOGA  

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó 

és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. 

rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 

napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 

amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket 

átveszi. 

6.3. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a Gyártó nem vállalta e 

költség viselését. 

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más 

költség nem terheli, Gyártó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó 

anyagi kár megtérítését. 

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a 

fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, 

amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. 

6.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

a. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 

vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is 

lehetséges ingadozásától függ; 

b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

c. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 



vegyül más termékkel; 

d. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 

kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése 

céljából; 

e. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

f. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

6.7. Gyártó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében 

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére. 

6.8.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 

módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen 

többletköltség nem terheli. 

6.9. Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 

vonatkozó értesítés Gyártó részére történő megküldésétől számított 14 napnál 

semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Gyártó címén leadni. 

6.10. Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy 

átadja a termék(eke)t. 

6.11. A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 

vállalkozás vállalta e költség viselését. 

6.12. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, 

ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől 

eltérő kezelés miatt következett be. 

6.13. A visszatérítést Gyártó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, 

vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő 

közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

6.14. Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Gyártó 

elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. 

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

telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő 

jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Gyártó. 

6.15. Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 

rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék 

visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vevő által megadott bankszámlaszámra 

visszatéríti Gyártó a termék vételárát. 

6.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 



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

6.18. Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Gyártót a jelen Szabályzatban található 

elérhetőségeken. 

6.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, 

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 

  

7. REKLAMÁCIÓ, GARANCIA, SZAVATOSSÁG 
 

 

7.1. Gyártó által készített beton elemek megtekinthetőek a 2030 Érd, Bagoly u. 83 szám alatti 

telephelyén (H-P 8.00 - 17.00), amennyiben Vevő elmulasztja a személyes megtekintést, nem 

élhet semmilyen minőségi, esztétikai kifogással. 

 

7.2. Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését Vevő vagy meghatalmazottja köteles 

megtenni, akár a csomagolás megbontása mellett, és amennyiben bármilyen hibát észlel, fel 

kell tüntetnie a szállítólevélen. Ha ezt nem teszi meg, akkor Gyártó reklamációt nem fogad el, 

kivéve abban az esetben, ha a hiba az átvételkor nem volt látható. Vevőnek a termékkel 

kapcsolatos kifogásait, az észrevételt követően haladéktalanul be kell jelentenie Gyártó felé, 

melyet írásban tehet meg, a hiba pontos megjelölésével és az azt igazoló fotókkal. Hibás 

termék esetén, Gyártó a termék cseréjét tudja biztosítani, helyszínre szállítással, ennek 

beépítése azonban a Vevő feladata. Gyártónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy 

kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

 

7.3. A beton elemek esetében előforduló úgynevezett mész- vagy sókivirágzás, színeltérés 

természetes folyamat, ez nem képezheti minőségi kifogás alapját. 

 

7.4. Gyártó az általa gyártott beton termékekre, rendeltetésszerű használat mellett 5 év 

garanciát vállal. 

 

7.5. Gyártó nem tartozik garanciával a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan 

károkért, amelyek hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a 

meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű 

használatából keletkeztek. 

 

7.6. Telepítési útmutató a www.elemeskerites.hu weboldalon található. 

8. PANASZKEZELÉS RENDJE 
 

8.1. Gyártó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes 

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a 

szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy 

levél útján is közölheti. 

 

8.2. Gyártó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. 

 

8.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 



elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az 

ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

 

8.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

E-mail: nfh@nfh.hu  

9.SZERZŐI JOGOK 
 

9.1. Miután az elemeskerites.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az 

elemeskerites.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése 

(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, 

elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gyártó írásos hozzájárulása nélkül. 

 

9.2. Az elemeskerites.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos 

hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

 

9.3.A Gyártó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, 

az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

 

9.4. Tilos az elemeskerites.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 

visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; 

bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az elemeskerites.hu weboldalon vagy azok 

bármely része módosítható vagy indexelhető. 

 

9.5. Az elemeskerites.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás 

kivételével kizárólag a Gyártó írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 

9.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén 

Gyártót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként 

bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek 

tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Gyártó közjegyzői ténytanúsítást 

alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra, hárítja.  

 

10. Adatvédelem  
 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

http://elemeskerites.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html 

mailto:nfh@nfh.hu

