
Az ablakbazar.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei 
 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, 

figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Az Általános Szerződési 

Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit az info@ablakbazar.hu honlapon írásban jelezheti. A 

webáruházban nyújtott szolgáltatásaink igénybevételére, csak az Az ÁSZF elfogadásával Ön a 

rögzítésre került szerződési feltételeket magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, így kérjük,  

hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit a szerződési kikötések elfogadását megelőzően jelezze a 

megadott elérhetőségeken a webáruház felé. 

 

1. Általános Szerződési Feltételek hatálya 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az 

Ablak Bazár Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: Ablak Bazár Kft.) 

adatai: 

Cégjegyzékszám: 01-09-941274, 

Adószám: 22736873-2-41 

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt 5. 

Telephely: 2011 Budakalász, Vasút sor 80. 

Telefon: +36 26 777 544 

Bankszámlaszám: 11721002-20022057-00000000 

E-mail cím: info@ablakbazar.hu, 

mint Eladó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevőinek 

(továbbiakban Megrendelő) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit szabályozza. 
 

1. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a www.ablakbazar.hu cím alatti webáruházon 

(továbbiakban: webáruház) keresztül az Eladó részére megrendelést nyújt be. 

2. Az Eladó által a webáruházon keresztül forgalmazott kereskedelmi termékek értékesítésére a jelen 

ÁSZF-ben foglaltak alkalmazandók. 

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, Eladó biztosítja, hogy azokat a Megrendelő az 

Eladóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerje. 

4. A webáruházban található termékekre megrendelést kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 

elfogadását követően lehetséges, a megrendelés elküldésével Megrendelő kijelenti, hogy a 

webáruház használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, az abban 

foglaltakat megértette, azokat teljes egészében elfogadta, így azok a szerződés részévé váltak. 

5. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltakkal nem ért egyet, úgy a webáruházat a 

továbbiakban nem használhatja, megrendelést nem eszközölhet. Természetesen a webáruházon 

kívüli egyéb hagyományos módon a továbbiakban is vásárolhat. 

6. Eladó jelen ÁSZF-ben tájékoztatja Megrendelőt, hogy 

a.) a szerződés nyelve minden esetben a magyar, 

b.) a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Eladó a szerződést rögzíti és azt 

a Megrendelő részére hozzáférhetővé teszi. Eladó az ÁSZF-ből írásvédett „pdf” kiterjesztésű fájlt 

készít mely az ÁSZF menüpontból letölthető. 
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2. Rendelhető áruk és termékek köre 

 

A Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Eladó webáruházában 

tekinthető meg. A megrendelni kívánt termék jellemzőit az adott termék ismertetője tartalmazza. 

Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget az Eladó nem vállal. A 

webáruházban feltüntetett képek illusztrációk, a képekkel kapcsolatos esetlegesen előforduló 

hibákért az eladó felelősséget nem vállal. 

 

3. Rendelhető áruk és termékek vételára 

 

1. A webáruházban a termékek felsorolása mellett a bruttó árak kerültek feltüntetésre. Rendelés 

esetén a kosár részletes nézetében és a rendelés leadásakor, valamint a rendelés 

visszaigazolásában feltüntetésre kerül a bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás 

költségét. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja 

azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a 

már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

2. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot 

üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési 

hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, 

irreális árra. Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a webáruházban feltüntetett hibás 

áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, 

amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, 

vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Eladó felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt 

terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. 

 

4. A megrendelés menete, a felek közötti szerződés létrejötte 

 

1. A www.ablakbazar.hu cím alatti webáruházában (továbbiakban: webáruház) bárki vásárolhat. A 

webáruházban történő vásárlás kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus 

úton történő megrendeléssel lehetséges. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a 

Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az 

abban foglalt adatok valódisága kétséges vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A 

felek közötti szerződés létrejöttének időpontja az Eladó megrendelés visszaigazolásának a 

Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja. A 

megrendelést az Eladó a weboldalon keresztül az Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a 

Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Megrendelő 

által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért Eladót semminemű felelősség nem terheli. 

2. Eladó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeit olyan módon teszi hozzáférhetővé, hogy 

azt a Megrendelő tárolhassa és szükség esetén bármikor előhívhassa. Az oldalon a termékek 

kategorizálva találhatóak meg. 

3. Miután Megrendelő befejezte a termékek kosárba helyezését, a kosárban összegezheti, hogy ott 

valóban a megvásárolni kívánt termékek szerepelnek-e. A Megrendelőnek a rendelés bármely 

szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a webáruházban bármikor 

lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a 

kosárból a „törlés” feliratra kattintva). Ha a kosár a megrendelni kívánt termékeket tartalmazza, 

úgy a termékek kiválasztása befejezhető és elkezdhető a megrendelés. A következő lépésben 

vásárlói adatokat kell kitölteni, a számla ezen névre, címre kerül kiállításra. 

4. Eladó a Megrendelő megrendelését visszaigazolja, tudomásul veszi, hogy Megrendelő mentesül 

az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás hozzá 

nem érkezik meg két napon belül. 
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5. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során 

megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés 

dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, 

szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ezt követően kezdi meg Eladó a rendelés 

feldolgozását. Ha valamilyen probléma merülne fel (készlet hiány, adatpontatlanság,  

gyárthatósági probléma) a rendeléssel kapcsolatban, az Eladó ügyfélszolgálata telefonon vagy e- 

mailen felkeresi a Megrendelőt. 

 

5. Szállítás 

 

1. A szállítás módját Megrendelő jogosult megválasztani. Eladó a termékek átvételére két 

lehetőséget biztosít, a személyes házhozszállítást vagy a 2011 Budakalász, Vasút sor 80. alatti 

telephelyen történő személyes átvételt. A szállítás költségét minden esetben Megrendelő viseli. 

2. A rendelés leadásakor külön mezőben van feltüntetve szállítási ár, ha a Megrendelő kér 

házhozszállítást. Eladó minden rendeléshez egyedi szállítási árajánlatot készít, mely függ  a 

rendelt termékek mennyiségétől, terjedelmétől, súlyától, valamint a szállítmányozási partnerek 

aktuális díjszabásától. A szállítási költséget tartalmazó rendelési összesítőt Eladó a rendelés 

leadását követően e-mailben megküldi Megrendelő részére. A szállítás díj változásának jogát az 

Eladó fenntartja, de erről a Megrendelőt értesíti. A Megrendelő által történő vásárláskor megadott 

címre kerül kiszállításra a megrendelt termék. Ha a Megrendelő a megadott szállítási címet 

módosítani szeretné, másikat szeretne megadni, akkor a kiszállítás előtt 7 naptári nappal köteles az 

Eladót értesíteni e-mailben, vagy telefonon. 

3. Amennyiben a Megrendelő hibájából az áru átadása meghiúsul (pl. Megrendelő nem tartózkodik 

otthon, rossz címet adott meg stb.), úgy az ismételt kiszállítás díját is köteles megtéríteni. 

4. Az Eladó minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas 

csomagolásáról. Megrendelő köteles a termék sértetlenségét annak átvételekor ellenőrizni, 

megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a 

teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén az Eladó hiányosságokra 

vonatkozó kifogást a továbbiakban nem fogad el. 

 

6. Fizetés 

 

1. Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát minden esetben számla ellenében fizeti 

meg. Megrendelő a termékek vételárának megfizetését előre utalással vagy Paypal rendszere 

keresztül a termék megrendelésekor teljesíti. Előre utalásnál a rendelés leadása után az 

ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és tájékoztatja az utalás részleteiről. 

2. A termék(ek) kiszállítása és a telephelyen való személyes termékátvétel csak az utalás vagy 

PayPal fizetés teljesítése után történhet. Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes 

egészében fenntartja, amíg a Megrendelő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is), 

valamint a házhoz szállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Megrendelőre 

a vételár és a házhoz szállítási díj hiánytalan megfizetése estén és azzal egyidejűleg száll át. 

 
 

7. Megrendelő elállási joga 

 

1. A webáruházban kezdeményezett vásárlás esetén a termék átvételét követően Megrendelő 14 

napon belül elállhat vételi szándékától, indoklás nélkül. Ha a Megrendelő elállási jogával élni 

kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni 14 napon belül 

írásos formában, postai úton a következő címre: 2011 Budakalász, Vasút sor 80. 
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2. A postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumának idejét veszi figyelembe az Eladó 

a határidő számítás szempontjából. A Megrendelő levelét ajánlott küldeményként adja postára, 

hogy hitelt érdemlő módon bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

3. A Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 2011 Budakalász, Vasút sor 

80. címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 

számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Megrendelő a 14 

napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy egyéb szállítási módon) a terméket. 

4. A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A 

visszaszállítását a Megrendelő köteles lebonyolítani, annak anyagi vonzata, költsége a 

Megrendelőt terheli beleértve a termék gyártójához való visszaküldés költségeit is. 

5. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Megrendelőt semmilyen más 

költség nem terheli. 

6. Elállás esetén az Eladó a teljes vételárat visszafizeti az áru visszaszolgáltatását követő 14. napon 

belül. A visszatérítés során az Eladót az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól 

függetlenül csak átutalással történik. 

7. Ha a termék gyári hibás, akkor a Megrendelő minőségi kifogását köteles jelezni az Eladó felé és 

nem az elállási szándékát. 

8. Elállás esetén Eladó a termék vételárát nem köteles visszatéríteni, ha a termék nem eredeti 

állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott stb.) 

9. Megrendelő a 45/2014 (II. 26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. c) pontja alapján nem élhet elállási 

jogával olyan termék esetén, amelyet kifejezett kérésére állítottak elő (egyedi termékek). 

 
 

8. Reklamáció, panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

 
1. A Megrendelő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 

alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
Cégnév: Ablak Bazár Kft. 

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt 5. 

Telephely: 2011 Budakalász, Vasút sor 80. 

Telefon: +36 26 777 544 

E-mail cím: info@ablakbazar.hu 

2. Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli 

panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a 

panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a 

panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrizni köteles – vesz fel. Az Eladó a jegyzőkönyv egy 

példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek köteles átadni, 

vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok 

szerint köteles eljárni. 

3. Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 

szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a 

jegyzőkönyv másolati példányát. Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül 

érdemben megválaszolja. Az intézkedést jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A 

panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt. 

4. Amennyiben az Eladó és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások 

során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Megrendelő számára: 

 
• panasszal élhet a Fogyasztóvédelmi hatóságnál 

• vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni. 
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Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület: 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

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

Fax: 06-1-488-2186 

Telefon: 06-1-488-2131 

 

• Bírósági eljárás kezdeményezhet. 

 

9. Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról 

 
1 Az alábbi esetekben Megrendelő szavatossági igény nem terjeszthető elő: 

 

a) szavatossági igény nem terjeszthető elő olyan esetekben, ahol a károsodás a nem 

rendeltetésszerű használatból (lásd kezelési használati útmutató) ered, vagy ahol a termék 

károsodását erőszakos behatás idézte elő. 

b) szavatossági igény nem terjeszthető elő, ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék 

Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt sérült meg, vagy semmisült meg. 

c) szavatossági igény nem terjeszthető elő olyan esetekben, ahol a Megrendelő, vagy más - nem 

az Eladó képviseletében eljáró személy – a terméken átalakítást, javítást végzett. 

d) szavatossági igény nem terjeszthető elő a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, 

amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel a termék vásárlásakor árengedményben 

részesült. 

 

2  Kellékszavatosság 
 

Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § - Ptk. 6:167. 

§-aiban foglaltak szerint. 

 

Megrendelő - választása alapján - az alábbi kellékszavatossági jogait gyakorolhatja: 

 

a) Kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen (pl. egyedileg 

legyártott termék kicserélése), vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Eladónak a kijavítást, kicserélését legfeljebb 15 napon belül el kell 

végeznie. 

b) Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért, vagy nem kérhetett, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítás), vagy a hibát a vállalkozás költségére 

kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. 
c) Végső esetben a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. 

 

Megrendelő az egyik kellékszavatossági jogáról másikra áttérhet (pl. kijavítás helyett kérhet 

kicserélést), de az áttérés miatt felmerült költségeket Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt 

volt, vagy arra az Eladó adott okot. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után 

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 

Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl – a hiba 

felfedezésétől függetlenül - kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti, az 2 év alatt elévül, 

használt termékek esetén az elévülési idő 1 év. 

 

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének 

feltételei: 
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▪ A hiba pontos közlése, 

▪ Megrendelő igazolása, hogy a terméket az Eladótól vásárolta, 

▪ A kellékszavatossági igény előterjeszthető, azaz a károsodás nem 

rendeltetésellenes használatból, erőszakos behatásból ered, a károsodás nem a 

Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt sérült meg, a terméken 

átalakítást, javítást nem végeztek. 

Ha a dolog meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási, tárolási kötelezettség 

elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket 

közrehatása arányában Megrendelő köteles viselni. Így pl. felbontott és nem megfelelően tárolt 

festékek, fugák stb. beszáradása, károsodása miatt szavatossági igénnyel Megrendelő nem léphet 

fel. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén Eladónak kell bizonyítania, 

hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. A hat hónap leteltével azonban a 

Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett, azaz nem a Megrendelő 

helytelen használatának következtében alakult ki. 

 

3.  Termékszavatosság 
 

Termékszavatossági igény a gyártóval, vagy a forgalmazóval szemben érvényesíthető. 

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Megrendelő a terméknek a gyártó általi forgalomba 

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A 

termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítja, hogy: 
▪ a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, vagy hozta forgalomba, vagy 

▪ a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető 
▪ vagy a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

4.  Jótállás 

Eladó köteles jótállást vállalni minden olyan termékre, amelyekre jogszabály kötelező jótállási 

időt ír elő. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy 

a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 
Az Eladó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben: 

 
• más által kivitelezett szakszerűtlen beépítéséből eredő kárért, 
• a hibás mérésekből származó kárért, 

• Megrendelő, vagy képviselője általi szakszerűtlen tovább szállítás, illetve nem gondosan 

megválasztott szállítóeszköz általi kárért, 
• futárszolgálat általi szállításért. 

 
10. Adatkezelés 

 
1. Az ablakbazar.hu webáruház használata során a rendelkezésre bocsájtott Megrendelők személyes 

adatit bizalmas kezeli, semmilyen formában, harmadik félnek ki nem szolgáltatja. Ez alól kivételt 

képez, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az ablakbazar.hu alvállalkozójaként működik, 

illetve ha a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). 



2. Megrendelőinek a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, 

telefonszám, e-mail, szállítási cím, számlázási cím, stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a 

megrendelések pontos teljesítése érdekében rögzítik és tárolják. 

3. Az ablakbazar.hu a Megrendelő adatait arra használja, hogy felvegye a Megrendelővel a 

kapcsolatot, és teljesítse a rögzített megrendeléseket. 

4. A megrendelt termékekről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt 

módon és ideig történik. 

5. A Megrendelő adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti az Eladó 

részére megküldött e-mailben, vagy írásban. 

6. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el az 

ablakbazar.hu webáruház. 

 

11. Vegyes, záró rendelkezések 

 

1. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és 

korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a 

felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az 

internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.  Megrendelőt 

terheli számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

2. Az ablakbazar.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban 

azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó 

nem vállal felelősséget. 

3. A Megrendelő a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó 

nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a 

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi 

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
4. Eladó kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. 

5. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben 

teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

6. Az internet globális jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a weboldal használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal 

használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem 

megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség. 

7. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon 

való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

8. Eladó és Megrendelő, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag 

Magyarország joga alkalmazandó. 

9. Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános 

Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az 

ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. 

10. AZ Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

11. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar 

jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül 

is irányadók. 

 
 

Ablak Bazár Kft. 
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