
Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), 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 (https://herneu.com/) és aldomainjein történő 

jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő 

weboldalról: https://herneu.com/ 

 

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Reska Norbert 

A szolgáltató székhelye: Deutschland, 94060  Pocking Passauer straße 100. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 

használt elektronikus levelezési címe: info@herneu.com 

Adószáma: magyar adószám DE319322573 

Telefonszáma: +4916097533794 

A szerződés nyelve: magyar 

 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Cégnév: 3 in 1 Hosting Bt. 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11 

Levelezési cím, Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. 

Adószám: 22206118-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-06-055290 

E-mail: admin@3in1host.com 

Telefonszámok:            

- vezetékes: +36/24/886-491 (csak a lent látható időpontokban!), 

- fax (csak fax!!!): +36/24/998-626 

- mobil: +36/20/988-8155 (csak a lent látható időpontokban!) 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-tól 16.00-ig, pénteken: 8.00-tól 13.00-ig 

 

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.) 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. 

https://herneu.com/
https://herneu.com/


2.2 A jelen Szabályzat 2019.05.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A 

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok 

hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal 

használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi 

szabályozás automatikusan érvényes. 

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak 

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

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

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

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon 

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

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása 

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3. Vásárlás 

3.1. Felhasználó a telefonon, vagy e-mail-ben történt megrendeléssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és 

a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az 

adatkezelésekhez hozzájárul. 

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott 

valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. 

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival 

veszi igénybe szolgáltatásait. 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség 

nem terheli. 

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

4.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan 

megjelenített árak euroban értendők, tartalmazzák az áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz 

szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

 

4.2.  A webshopban Szolgáltató 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. 

 



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

Felhasználókat az akcióról. 

4.4  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, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os 

árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a 

helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

 

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett 

ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 

kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, 

azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az 

esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és 

kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis 

szerződésnek tekintendő. 

5. Rendelés menete 

5.1. Felhasználó az online termékkatalógusban kiválaszthatja a termékeket. 

5.2. Felhasználó a kiválasztott termékeket e-mail-ben, a shop@herneu.com e-mail címen 

rendelheti meg, vagy a weboldalon megadott bármelyik telefonszámon. 

5.3. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a 

következők: 

5.3.1. Fizetési módok: 

▪ Fizetés átutalással: A megrendelést követően a Szolgáltató kiállít egy díjbekérőt, amely alapján a 

vásárló elutalhatja a vételárat. 

▪ Fizetés Paypal-lal. 

5.3.2. Szállítási költség: 

Szállítási díjak (Németországra): 

▪ DHL futárszolgálattal történő szállítás esetén: 5,99 € 

 

mailto:shop@herneu.com


5.4. Amennyiben a weblapon 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. Felhasználó ezt követően még egyszer 

megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. 

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

költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot 

kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés 

esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. 

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése 

munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

5.6. Az adatok megadását követően telefonon, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel 

kapcsolatos kívánságát. 

 

5.7. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. 

 

5.8. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e 

visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, 

Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és 

annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz 

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási 

felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail 

címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud 

üzenetet fogadni. 

 

5.9.  A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a 

megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási 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. Szolgáltató 

ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a 

megrendelését. 

6.2. A megrendelések teljesítésére a rendelés leadásától számított 2-3 napon belül kerül sor. 

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a 

Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 



6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő 

eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik 

személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha 

a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. 

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az 

eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de 

legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot. 

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a 

póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél 

fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul 

tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

7. Elállás joga 

7.1. Az Ügyfélnek, mint fogyasztónak (magánszemély, természetes személy) jogában áll 14 napon 

belül indoklás nélkül a termék / dolog vásárlásától elállni. A fogyasztó az elállást jelezheti e-mail -

ben, telefonon és személyesen is. A fogyasztónak az elállási jogot a termék Ügyfél általi 

átvételének napjától (vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 

átvételének napjától) kezdve 14 napon belül gyakorolhatja! E lehetőséget a 45/2014. (II. 26.) 

kormányrendelet biztosítja a fogyasztó számára. A vételi szándéktól való elállás esetén a vételárat 

és a kiszállítás költségét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató, 

amennyiben a Fogyasztó visszaszolgáltatta a terméket az Eladó részére. Amennyiben a fogyasztó 

kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot igényelt, 

az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.  

7.2. Az termék visszaszállításával, visszajuttatásával kapcsolatos költségeket az Ügyfélnek kell 

viselni. Az Ügyfél a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben 

visszaküldés után kiderül, hogy a termék nem rendeltetésszerűen volt kipróbálva (vagy 

károsodott), az Eladó kártérítést követelhet az Ügyféltől a termék esetleges meghibásodása, 

károsodása és értékcsökkenése miatt! 



A 45/2014. (II. 26.) fogyasztói szerződésekre vonatkozó kormányrendelet hatálya nem terjed ki az 

Ügyfélre akkor, ha az Ügyfél cég, egyéni vállalkozás, közület, intézmény, egyéb nem természetes 

személy. 

10. Vegyes Rendelkezések 

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 

jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját 

maga követte volna el. 

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné 

válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 

lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a 

Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, 

vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott 

feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

11. Panaszkezelés rendje 

11.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő 

teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen 

panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, 

e-mail címen közölheti. 

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.  

 


