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hatályos ettől a naptól: 2020.10.01. 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert 

megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a 

vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné 

velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott 

elérhetőségeken!

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai: 

Név: Némedi László e.v.

Székhely: 6630 Mindszent Munkácsy u.2.

Levelezési cím: 6630 Mindszent Munkácsy u.2.

Üzlet, átvételi pont címe: 6630 Mindszent Szabadság u.108.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Csongrád Megyei Kormányhivatal; Nyilvántartási szám:5792819 

Adószám: 63306985-2-26; Képviselő: Némedi László; Webhely neve: www.nemedivasker.hu;              

E-mail: nemedivasker@gmail.com; Telefonszám: +36302998148; Cégnév: Némedi László e.v. 

Telefonszám: +36301608078;         Honlap: Http://www.nemedivasker.hu;                             

Bankszámlaszám: 57400255-11111991;                   

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Kátai Attila E.V.

Cím: 5900 Orosháza, Balassa Pál utca 25/A

Adószám: 79161367-1-24Nyilvántartási szám: 39441506

Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes 

tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a 

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 
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a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 

jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 

rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a 

honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen 

ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a 

teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási

jog gyakorlásának feltételeit. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF 

rendelkezéseit. A honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és 

az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 Fogalmak 

Felek: Eladó és Vevő együttesen. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 

körén kívül eljáró természetes személy. 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül. 

Honlap: http://www.nemedivasker.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé 

tévő eszköznek minősül. 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő 

adásvételi szerződés. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek 

távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz 

különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett 

hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító 

eszköz. 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék 

vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai 

jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag 

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt 

minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. 

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

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy. 

Árak 



Az árak honlapunkon forintban értendők, minden esetben valósak, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi 

elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 6630 Mindszent; Szabadság u.108. 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 

Hétfő: 8.00-12.00; 13.00-16.00

Kedd: 8.00-12.00; 13.00-16.00

Szerda: 8.00-12.00; 13.00-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00; 13.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00; 13.00-16.00 

Szombat: 8.00 – 12.00

Telefon: +36301608078; Honlapunk címe: http://www.nemedivasker.hu 

E-mail: nemedivasker@gmail.com

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a 

weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § 

(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi 

programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, 

amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából 

bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való 

hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 98% feletti. Rendszeresen 

mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A

weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok 

megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres 

támogatást használunk.

A honlap használata, a vásárlás folyamata  
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A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva fotó segítségével választhatja ki a kívánt 

termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Amennyiben sikerült kiválasztani a kívánt 

terméket, az ajánlatkérés gombbal azonnal felveheti velünk a kapcsolatot. Az ajánlatkérésekre három

munkanapon belül válaszolunk. 

Vásárolni a telephelyünkön, vagy e-mailben esetleg telefonon történő megrendelés esetén lehet. 

Email-ben vagy telefonon történő megrendelés esetén előleg fizetését kérhetjük.

Amennyiben házhoz szállítva kéri a megrendelt termékeket, lehetőség van a helyszínen, szállításkor 

kiegyenlíteni a termékek árát.

Házhozszállítás

Az álltalunk forgalmazott terméket kérés esetén házhoz is szállítjuk, melynek feltételei honlapunkon 

megtalálhatóak.

Figyelem: Házhozszállításra Hétfőtől-Péntekig, nyitvatartási időben van lehetőség!!!

Méretre vágás

Termékeink méretre szabva is megvásárolhatóak, melyről bővebb információ honlapunkon található.

Figyelem: Szabástervet nem áll módunkban készíteni, ez minden esetben a Vevő feladata!!!

Kedvezmények

Visszatérő vevőinket, nagyobb tételben vásárló partnereinket kedvezményben részesítjük, részletek a

honlapunkon található.


