
SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI (TERMS AND CONDITIONS) 

 

Vásárlási szerződés 

 

Az internetes vásárlás a távollevők között megkötött szerződések közé tartozik. A 

szerződés a 17/1999.(II.5) Kormány Rendelet hatálya alá tartozik. A szerződéskötésre 

a Hut4Bubs Ltd (továbbiakban az Eladó) és a Vásárló egyidejű jelenlétének 

hiányában kerül sor. Az Eladó és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés 

nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és 

későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a 

megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. 

 

A Vásárló - megrendelő - az Eladó által üzemeltetett internetes áruházban 

(webáruház) - www.hut4bubs.com - rendeli meg a kiválasztott Hut4Bubs utazóágyat. 

 

Az internetes vásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt - e-mail 

cím, név, szállítási cím, és opcionálisan születési adatok, nem - megadását, a 

honlapon található termékkatalógusban való böngészést, a Hut4Bubs termékek 

kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának ellenőrzését, a szállítási 

feltételek kiválasztását, az internetes fizetést, a megrendelés leadását, valamint az 

Eladótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is. 

 

A vásárlás interneten keresztül történik. Levélben, telefonon, sms-ben, stb. nem áll 

módunkban rendelést elfogadni. 

 

A regisztrációs lap kitöltésével és elektronikus úton való továbbítással az áruház 

Eladójához, annak elektronikus, automatikus visszaigazolásával (amely még nem 

minősül a megrendelés visszaigazolásának) a Vásárló megrendelése és a Hut4Bubs 

utazóágy kifizetése igénybejelentésnek minősül. 

 

A szerződés akkor jön létre, ha az internetes áruház Eladója az igénybejelentést 

követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését az adásvétel lehetőségét 

megerősítve visszaigazolja. Ezáltal a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind 

az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, 

amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

 

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az Eladó a szállítás napját és a 

megrendelt Hut4Bubs terméket/termékeket egyeztette a Vásárlóval, és mindkét fél a 

teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta. 

 

A Hut4Bubs utazóágy átvételének időpontját a termékhez csatolt futárszolgálat 

alkalmazottja által aláírt szelvénnyel bizonyíthatjuk. A postázandó számlán nem 

feltétlenül a termék átvételének pontos ideje szerepel. 

 

A termékoldalakon található termék leírások tájékoztató jellegűek, nem minden 

esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Az esetleges elírásokért, 

téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.  

 

A Vásárlók megrendelésükkel elfogadják jelen üzletszabályzatot.  

 



Szállítási és fizetési feltételek 

 

A termékek kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi. A szállítási költséget a 

webáruházban feltüntetett ár tartalmazza.. A szállítást a megrendeléstől számított 3-5 

munkanapon belül vállaljuk. 

 

A fizetés bankkártyás fizetéssel történik a webáruházon keresztül.  

 

Webáruházunk az HSBC Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési 

megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. 

A webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a Vásárlótól, az 

HSBC Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 

bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a 

webáruház nem értesül, azokat csak az HSBC Bank érheti el. A tranzakció 

eredményéről a fizetést követően a webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás 

fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL 

titkosítást.  

 

A vásárlástól való elállás joga  

 

A vásálástól való elállásról a Visszavételi Szabályzatban tájékozódhat részletesen.  

 

Garancia, szavatosság 

 

 Az Eladó szavatossági és jótállási felelőssége a Ptk-ban, a 151/2003.(IX.22.) Korm. 

Rendeletben, a 49/2003 (VII.30.) GMK rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

Az Eladó által forgalmazott termékek garanciálisak, rendelkeznek a kereskedelmi 

forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel. 

 

Az Eladó az általa eladott 10.000 Ft-nál nagyobb értékű termékre általánosan, az 

átvételtől számított 12 hónap garanciát vállal.  

 

Jogos minőségi kifogás esetén az Eladó biztosítja a Hut4Bubs utazóágy javítását vagy 

cseréjét, számla ellenében. 

 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési 

tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás 

eredménye.  

 

 

Adatvédelem 

 

 A vásárlók személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint az 

elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. Törvény hatályos 

rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

A Vásárlónak joga és lehetősége van elérni, helyesbíteni, illetve törölni bármely, akár 

az összes általa megadott információt. 



 

Az Eladó harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes 

és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok 

kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló hozzájárul. A webáruházban 

gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Eladó nem 

kapcsolja össze. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel 

készített kimutatásokat, elemzéseket az Eladó korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból 

nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. 

 

A webáruház oldalán az Eladó faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez 

tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 

meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a 

kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adatot nem gyűjt felhasználóiról. 

 

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy 

a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi 

felhatalmazás alapján az Eladó köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot 

kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás 

látogatója és igénybevevője (Vásárló) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást 

nem fog emelni. 

 

Az Eladó a Vásárló adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási 

kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 

 

A webáruházban előforduló külső oldalakra történő hivatkozásokon található 

tartalmakért és az oldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban az Eladó nem 

felelős. Jelen nyilatkozat csak az Eladó által működtetett webáruházra vonatkozik. 

 

A webáruház látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből 

bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre tartózkodási helyére, 

ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. 

Az adatmentésnek technikai jellegű célja van, a rendszer működéséhez szükséges. Az 

adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák 

készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A 

naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Eladó nem 

kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. 

 

A Vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a 

Vásárló egyedi, az azonosításhoz szükséges adatai arra jogosulatlan harmadik 

személy birtokába kerültek, vagy a webáruházba belépés után a Vásárló terminálját 

őrizetlenül hagyja és más személy használja azt, az ebből eredő károkért, illetve 

hátrányokért az Eladó felelősséget nem vállal.  

 

A felelősség korlátozása  

 

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet 

lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai 

teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 

 



Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, 

bármilyen okból is következtek be: 

 

 Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 

 

 Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a 

webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. 

 

 Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs 

vonalakon. 

 

 Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában 

érkezett -, vagy bármilyen adat elvesztése. 

 

 Bármely szoftver nem megfelelő működése. 

 

 Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba 

következményei. 

 

 Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen 

kárért, ami a bababolthoz való csatlakozás miatt a Vásárlónál következett be. 

 

 A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt 

adatait a behatolóktól. 

 

 Egyedül a Vásárló felelős webáruházhoz való kapcsolódásáért és a 

webáruházban történő vásárlásért. 

 

 Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy 

bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel. 

 

 Az Eladó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A 

változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. 

 

 Az Eladó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait. 

 

 Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online 

megtalálható a webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a 

szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 

 

 Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az 

Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a 

Vásárló nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni. 

 

Webáruház tulajdonosa: 

Hut4Bubs Ltd 

Cím: UNIT 22. BULRUSHES Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex 

RH19 4LZ 

England 

 


