
Általános Szerződési Feltételek 

 

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, így online adásvételi szerződés jön létre. A 

megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 

1. Üzemeltetői adatok, információk 

DORN DÁNIEL E.V. 

Székhely: 7150 Bonyhád, Etelka u. 13. 

Adószám: 68591636-1-37 

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 51966410 

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott nyilvántartási szám: 2209/2018/B. 

Elektronikus levelezési cím: debecarp2017@gmail.com 

Telefonos elérhetőség: 06 30/ 581 0054 

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-17 óra között 

Tárhely szolgáltató:  Startüzlet, KontorNET Bt., 9081 Győrújbarát Fő u. 45.  

e-mail cím:info@startuzlet.hu 

Csomagokkal, termékekkel kapcsolatosan ezen elérhetőségeken nem tudnak 
felvilágosítást adni, kizárólag a tárhelyet szolgáltatják. 

Webáruház domain: debecarp.hu 

Szerződés nyelve: magyar 

 

2. Panaszügyintézés 



Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos 
panaszát az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni. 

e-mail cím: debecarp2017@gmail.com 

telefonszám: 06 30/ 581 0054 /Hétköznapokon 9-17 óra között/ 

postacím: 7150 Bonyhád, Etelka u. 13. 

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. 
 
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a 
Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát - telefonon vagy egyéb elektronikus 
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén - a Fogyasztónak 
legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg 
megküldi. 
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban 
érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a 
Szolgáltató megindokolja. 

További jogérvényesítési lehetőségek 

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési 
lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: a vállalkozás részéről történő jogsértés 
esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a 
panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról. 

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi 
szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés 
megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van 
békéltető testülethez fordulni. 
 
A békéltető testületek elérhetősége 

  

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: bekelteto@pbkik.hu . 

  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

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: bekelteto@gymskik.hu 

  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-735 

Fax száma: (52) 500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: hbkik@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: hkik@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: kamara@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: kemkik@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: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 

Telefonszáma: (1)-474-7921 

Fax száma: (1)-474-7921 

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) 429-008 

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) 550-514 

Fax száma: (92) 550-525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

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

 

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM (ODR) 

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

 

 

 

 



3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített 
árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a 
házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

A webshopban részletesen fel van tüntetve a termék neve, leírása illetve a termékről egy 
kép. 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. 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház 
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan 
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket 
hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek 
ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

 

4. Rendelési információk, rendelés menete 

A vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy nem 
kell minden vásárláskor megadni a rendeléshez szükséges adatokat. A regisztráció során 
lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik. A megrendelés 
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül 
feldolgozásra.  
Minden esetben e-mail üzenetben visszaigazoljuk, hogy mikor tudjuk teljesíteni / feladni a 
rendelését. 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes 
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést 
követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 
visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését 
követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM 
(levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a 
visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken. 

Rendelés menete: 



1. Regisztráció (nem szükséges): a regisztráció gombra kattintva töltse ki a belépési és 
szállítási/számlázási adatokat. Itt van lehetőség feliratkozni a hírlevélre is. 
Regisztráció befejezésével elfogadja a rendelési feltételeket. 

2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. 
3. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárban a megvásárolni 

kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. 

Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően 

kattintson a kosár frissítése gombra. 

4. Szállítási/fizetési mód kiválasztása. 

Szállítási mód: Házhozszállítás futárral 

Fizetési mód: Utánvét vagy Előre utalás 

 Utánvét: Fizetés készpénzben a futárnak a termék átvételekor. 

 Előre utalás: Kizárólag az általunk visszaigazolt megrendelés után kell az 

utalást megtenni, az e-mailben megtalálható lesz a bankszámlaszám és a további 

adatok. Ez nem egyenlő az automatikus visszaigazolással. Az utalás beérkezése után 

tudjuk feladni a csomagot. 

5. Megrendelés 
6. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben még nem 

regisztrált, ha már igen, akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem 

szükséges regisztráció!/ 

7. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte 

annak tartalmát. 

8. Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni 

megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, 

illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: a készülék, vagy termék színét 

illetően) Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, 

illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is.  

A megrendelés elküldését követen Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel 

útján tudja módosítani a megrendelés adatait. 

9. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a 

megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről. 

10.  Amennyiben a megrendelt termékek közül valamelyik átmenetileg nincs raktáron, 

annak szállítási határideje eltérhet a szokásostól, ilyen esetben mindenképpen 

felvesszük a Vásárlóval a kapcsolatot. 

Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-

mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. 

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a 

SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni 

a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a 

megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. 

     Hűségprogram: 

     A regisztrált felhasználók hűségpontokat gyűjthetnek, és ezeket a pontokat későbbi 

vásárláskor beválthatják. A hűségpontok csak teljesített állapotú rendelések után járnak. Az 



adott termék után járó hűségpont a termék adatlapon tekinthető meg. A korábbi vásárlások 

után járó hűségpontokat a bejelentkezést követően tudja felhasználni a kosár oldalon a 

vásárló. 

 

5. Házhoz szállítás, információk 

Webáruházunk megrendeléseit a PR-Futárszolgálat Kft. / Sprinter Futárszolgálat Kft. 

kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű 

(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri 

kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre 

terheljük! 

A futárszolgálat által kézbesített csomagok szállítási költsége bruttó 1290 Ft. 

Bruttó 8000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítási díj: 1090 Ft. 

Bruttó 20 000 Ft vásárlás felett nem számítunk fel szállítási díjat. 

 

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben 

rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak 

díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a 

csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban 

ismételten elindítani! 

 

A termékek házhozszállítása átlagosan 1-3 munkanap. Ha jelenleg nincs raktáron a 

megrendelt termék - de általában 1-2 munkanap alatt be tudjuk szerezni - akkor 2-6 

munkanap alatt történik meg a kiszállítás. Ha valamilyen okból ezt előre láthatólag nem 

sikerül teljesíteni mindenképpen felvesszük a vásárlóval a kapcsolatot. 

 

 

6. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló 

tájékoztató 

 
1. Kellékszavatosság 

 
-Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 

Ön a Dorn Dániel egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

-Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy 

kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 



vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha 

a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, 

illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott 

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 

-Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy 

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 

már nem érvényesítheti.  

 

-Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

-Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, Dorn Dániel E.V. 

vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön 

köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

2. Termékszavatosság 

 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott 

jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

 

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. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 



 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

Önnek kell bizonyítania. 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

 

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

bizonyítani tudja, hogy: 

 

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

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

felismerhető vagy 

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered 

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági 

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított 

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

3. Jótállás 

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Dorn Dániel e.v. jótállásra köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 

átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 

helyezés napjával kezdődik. 

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 



Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 

érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban 

meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

7. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás 
 

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. 

 

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. 

 

Ugyanakkor a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék 

átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

 

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:  

Dorn Dániel e.v.  

7150 Bonyhád, Etelka u. 13. 

debecarp2017@gmail.com 

Ebből a célból felhasználhatja az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is: 

 

Elállási/felmondási nyilatkozatminta 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

Címzett:1 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében:2 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3 

Fizetés módja: 

Amennyiben nem készpénzben fizetett, a bankszámla szám, ahová a visszautalást kéri: 

 

 

A fogyasztó(k) neve: 

 

A fogyasztó(k) címe: 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 



 

Kelt 

 

1) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, 

telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 

2) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

3) A megfelelő jelölendő 

 

 

 

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

elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban 

meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban 

gyakorolta. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 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 a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 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 használat miatt következett be. 

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog: 

• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 



• 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; 

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

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

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által 
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az 
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés 
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok 
elvégzése céljából; 

• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbontotta; 

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

• nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

• lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben 
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

• 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. 

 

 

8. Adatvédelmi tájékoztató 

Dorn Dániel e.v. 

DéBé Carp webáruház 

 

1. Bevezető 

 

A debecarp.hu. domain néven üzemelő webáruház adatait Dorn Dániel egyéni vállalkozó 

kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok 

megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a 



megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az 

adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve 

tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok 

kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács 

(EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján jár el. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.25-től visszavonásig tart. 

 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet 

(továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve 

bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező 

rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát: 

 

személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható; 

 

 

hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; 

 

adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 



másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

 

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési 

tájékoztató elfogadás igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. 

Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő 

cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, 

konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt 

érintő személyes adatok kezeléséhez 

 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 



módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

 

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az 

adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai 

kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő 

munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne 

tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, 

elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen 

hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által 

kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy 

helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

 

A vállalkozás adatvédelmi tevékenységét meghatározó további jogszabályok: 

1. 2000. évi C. törvény a számvitelről,  

2. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,  

3. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről,  

4. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

5. 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről,  

6. 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról 

7. 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a 

hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai 

szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy 

feltételesen szállítható küldeményekről, 

8. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, OV rendelet 

9. Nemzeti Adatvédelmi Hivatal Ajánlásai, továbbiakban NAIH ajánlás 

 



2. Ki az adatkezelő? 

 

 

Adatkezelő: DORN DÁNIEL E.V. 

Székhely: 7150 Bonyhád, Etelka u. 13. 

Adószám: 68591636-1-37 

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 51966410 

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott nyilvántartási szám: 2209/2018/B. 

E-mail cím: debecarp2017@gmail.com 

Telefonszám: +36 30 677 40 57 

 

3. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja 

 

Cél/tevékenység:  

• Vásárlói fiók létrehozása (regisztráció közvetlenül, vagy Facebookon keresztül) 

o Kezelt adatok: E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási 

név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó 

o Jogalap: Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések 

megtételéhez szükséges 

o Tárolás időartama: A vásárló kérésére történő törlésig 

 

• Rendelés 

o Kezelt adatok: E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, 

irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelező az 

adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés 

teljesítése) 

o Jogalap: Szerződés teljesítéséhez szükséges 



o Tárolás időtartama 8 év 

 

• Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen 

o Kezelt adatok: Név, e-mail cím 

o Jogalap: Szerződés teljesítéséhez szükséges 

o Tárolás időtartama: 8 év 

 

• Üzenetküldés kapcsolatfelvételi űrlappal 

o Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet 

o Jogalap: Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések 

megtételéhez szükséges 

o Tárolás időtartama: 90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő 

vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az 

érintett 

 

• Számlázás 

o Kezelt adatok: E-mail cím, számlázási cím, telefonszám, irányítószám, település, 

utca, házszám, emelet, ajtó 

o Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

o Tárolás időtartama: 8 év  

 

• Értékelés kérése vásárolt termékről 

o Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám 

o Jogalap: Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) 

o Tárolás időtartama: Az adatkezelés elleni tiltakozásig 

 

• Hálózatbiztonság garantálása 

o Kezelt adatok: Technikai adatok a látogatásról: IP cím és a böngésző user agent 

karakterlánca 

o Jogalap: Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) 

o Tárolás időtartama: 3 nap 

 



• Hírlevélküldés 

o Kezelt adatok: Név, e-mail cím 

o Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) 

o Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig 

 

• Termék értékelés 

o Kezelt adatok: Név, e-mail cím, értékelés, vélemény, ajánlás ténye 

o Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) 

o Tárolás időttartama: A hozzájárulás visszaonásáig 

 

 

4. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók 

 

1. Számlázz.hu 

a. Tevékenység: Számlázó (online) 

b. Elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/ 

c. Telefon: +36 30 35 44 789 

d. Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft. 

e. Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7 

f. e-mail cím: info@szamlazz.hu 

 

2. Sprinter Futárszolgálat Kft. 

a. Tevékenység: Futárszolgálat 

b. Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39. 

c. Levelezési cím:1725 Budapest, Pf.: 117.  

d. e-mail cím: info@sprinter.hu 

e. Telefon: +36 1 347 3000 

 

3. PR-Futárszolgálat Kft. 

a. Tevékenység: Futárszolgálat 

b. Székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 26. 



c. Telefon: +36 20 388 7978 

d. E-mail cím: prtransz@tolna.net 

 

4. Kontornet Bt. 

a. Tevékenység: Tárhelyszolgáltató 

b. Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45. 

c. e-mail cím: info@kontornet.hu  

d. https://startuzlet.hu 

e. Telefonszám: +36 30 535 2181 

 

5. Az érintettek jogai 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését; adatainak törlését a debecarp2017@gmail.com e-mail címen; az 

adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 

• Jogosult megtudni az adatkezelés célját; 

• az érintett személyes adatok kategóriáit; 

• azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait. 

• Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt. 

• Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az 
érintettől gyűjtötték. 

• Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált 
döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, 
milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel 
jár. 



 

 

6. Panasz benyújtásának módja 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan tájékoztatásra, 

segítségre, vagy korrekcióra van szüksége, forduljon az adatkezelőhöz bizalommal a fentebb 

megjelölt kapcsolati formák bármelyikén. Ha ezen túl panasza lenne személyes adatkezelését 

illetően, elsőként értesítse arról az adatkezelőt, és kérje annak orvoslását. Végül, ha az nem 

sikerült, vagy nem elégedett az adatkezelő válaszával, forduljon az alábbi illetékes 

hatósághoz: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C. Telefon: +36-1-3911400 

Telefax: +36-1-3911410 

Web: http://naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

7. Süti (cookie) információk 

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem 

szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban 

(Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, 

vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat 

kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe 

tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár 

tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-

ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a 

saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra. 

 



Közvetlenül általunk elhelyezett sütik 

 

Webáruház rendszerünk közvetlenül a következő sütiket helyezheti el az Ön által használt 

eszközön: 

 

Süti (cookie) neve: 

1. PHPSESSID 

a. Célja: Munkamenet aonosító,  Szükséges a webáruház alapvető 

működéséhez, a kosárba helyezéshez és így a megrendeléshez. 

b. Tárolási idő: A böngésző bezárásig tárolódik 

2. euCookieWarningAccepted     

a. Célja: Ha megjelent a Cookie figyelmeztető sáv, és a látogató a 

"Rendben" gombra kattint, akkor ennek az eseménynek a rögzítésére 

szolgál 

b. Tárolási idő: A böngésző bezárásáig tárolódik       

                   
 

9. Egyéb rendelkezések, információk 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári 
törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a 
Dorn Dániel E.V. /debecarp.hu/ általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 


