
ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Beda Szabolcs egyéni 
vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.bonsaihegyek.hu 
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő 
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél 
a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra 
vonatkozik, amely a www.bonsaihegyek.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, 
hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője 
által történik. 

Szolgáltató Adatai: 

 Név: Beda Szabolcs egyéni vállalkozó 
 Székhely és levelezési cím: 1143 Budapest, Ilka utca 17A. 5. em. 19. 
 Telefonszáma: +36 (20) 5205488 
 Nyilvántartási szám: 44293713 
 Adószám: 67220669-1-42 
 Email cím: hello@bonsaihegyek.hu 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bonsaihegyek.hu weboldalon (a 
továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Beda Szabolcs 
egyéni vállalkozó Online áruháza) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed 
minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben 
meghatározott Felek között jön létre. A Beda Szabolcs egyéni vállalkozó Online áruházban 
történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") 
szabályozza. 

1.2. A Beda Szabolcs egyéni vállalkozó Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton 
leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. A Beda Szabolcs egyéni vállalkozó Online áruház szolgáltatásai elérhető minden 
felhasználó számára, regisztráció nélkül is. 

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig, de legfeljebb 3 naptári 
napig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és 
elektronikus levélben van lehetőség. Három napon túli megrendelés lemondás esetén a 
szolgáltatási díj nem jár vissza az ügyfél részére, de a szolgáltatás időkorlát nélkül igénybe 
vehető a későbbiekben. 

1.5. A szerződés nyelve magyar. 

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

1.7. Ügyfélszolgálat: Beda Szabolcs egyéni vállalkozó 



 Ügyfélszolgálati iroda helye: 1143 Budapest, Ilka utca 17A. 5. em. 19. 
 Telefon: +36 (20) 520 5488,  
 Internet cím: www.bonsaihegyek.hu 
 E-mail: hello@bonsaihegyek.hu 

 Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 10-18 óráig 

3. Megrendelés 

3.1. A szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit, fontos tudnivalókat a „Tudnivalók” 
menüpontban, a ÁSZF-ben, illetve a megrendelést követően, az ügyfélnek elküldött 
elektronikus levélben lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt a szolgáltatással kapcsolatban 
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs 
külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. 

3.3. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató 
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal 
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás 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 szolgáltatást hibás áron szállítani, 
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat 
vásárlási szándékától. 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a 
megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely 
mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az 
Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 
Megrendelés feladására a Beda Szabolcs egyéni vállalkozó Online áruházban rendelési űrlap 
kitöltésével van lehetőség. Ha minden szükséges adatot megadott, kiválaszthatja a fizetés 
módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.  
 
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást 
követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással 
történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

4. Adatbeviteli hibák javítása 

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való 
elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a 
megrendelési felületen. 

 



5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem 
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az 
Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, során 
megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát és 
a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, 
hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül 
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. 

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a 
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a 
Szolgáltató felé. 

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött 
rendelési visszaigazolásban szereplő módon teljesíti. 

6.2. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról a www.bonsaihegyek.hu oldalon 
tájékozódhat. 

7. Elállás jog 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz igénybe vesz, valamint 
a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban 
„Fogyasztó”). 

Fogyasztó jogosult a szolgáltatás megvásárlására irányuló szerződés esetén a szolgáltatásnak, 

a megrendelés napjától számított három (3) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül 
elállni, amennyiben a szolgáltatás még nem került teljesítésre. 

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete 

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen 
ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó 



határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 
nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó 
elállási nyilatkozatának megérkezését. 

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha 
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 3 naptári napon belül (akár a 3. naptári napon) 
elküldi a Szolgáltatónak. 

7.1.5. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a 
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. 

7.1.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal nem feltétlenül 
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató. 

10. Felelősség 

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 
nem vállal felelősséget. 

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 
Szolgáltató 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. 

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított 
magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, 
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések 
felderítése végett. 

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely 
más Szolgáltató oldalaira vezet. Ezen Szolgáltató adatvédelmi gyakorlatáért és más 
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során 
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 
Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint 
nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 



10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a 
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 
módosítására. 

11. Szerzői jogok 

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb 
megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes 
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – 
például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal 
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a 
Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 
használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, 
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e 
szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb 
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

12. Jogérvényesítési lehetőségek 

12.1. Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a szolgáltatáskel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) 

 Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 17A. 5. em. 19. 
 Telefonszáma: +36 (20) 5205488. 
 Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 10-18 óráig 
 Kapcsolattartó személy: Beda Szabolcs 
 E-mail: hello@bonsaihegyek.hu 

Az Ügyfél a szolgáltatásokkal vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. 
pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. 

 

 



A hatályos jogszabályok értelmében: 

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló 
részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli 
panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal 
látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel 
köteles közölni. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra 
vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig 
megőrizni. 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen 
elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-18:00 között fogadja. 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 
állnak nyitva az Ügyfél számára: 

 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói 
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

 Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a 
szolgáltatásfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével 
és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése 
céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes 
szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó 
szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil 
szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki 
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a szolgáltatással kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

 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 21 86  
 Telefon: 06 (1) 488 21 31 



- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság 
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. 

13. Egyéb rendelkezések 

13.1. A Beda Szabolcs egyéni vállalkozó Online áruház HTML/PHP alapokon működő 
információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban 
javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi 
szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A 
Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki 
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információk: 

13.2. Az előre meghatározott útvonalak teljesítése közben, és a teljesítéséhez kapcsolódó 
tevékenységek során az aktuális járványügyi szabályok, kormányrendeletek betartása 
kötelező. 

13.3. Az előre meghatározott útvonalak teljesítése kizárólag egészségesen, sérülésmentesen és 
felkészülten lehetséges.  

13.4. Az előre meghatározott útvonalak teljesítése közben a KRESZ, gyalogosokra vonatkozó 
szabályainak betartása kötelező. 

13.5. Az előre meghatározott útvonalak teljesítése kizárólag világosban (aktuális napfelkelte 
és napnyugta között) lehetséges. A célbaérésnek még napnyugta előtt meg kell történni.  

13.6. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél az előre meghatározott útvonalak teljesítése közben 
ért bármilyen balesetért a szervezőt nem terheli felelősség, a szolgáltatást mindenki saját 
felelősségére veszi igénybe. 

13.7. Az előre meghatározott útvonalak teljesítése közbeni frissítésről minden résztvevő saját 
maga köteles gondoskodni. 

13.8. Az előre meghatározott útvonalak teljesítése kizárólag működőképes és bekapcsolt 
mobiltelefonnal lehetséges. 

13.9. Az előre meghatározott útvonalak teljesítéséhez az ügyfél részéről erősen ajánlott olyan, 
GPS jel vételére alkalmas óra használata, melyre a szolgáltató által előzetesen elküldött GPX 
fájl feltölthető, és ez iránymutatást ad az útvonal teljesítésével kapcsolatban. 

13.10. A szolgáltató részéről a szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az ügyfél az útvonal 
teljesítését igazoló GPX fájlt elküldi a szolgáltatónak. Ennek hiányában a szolgáltató nem 
tudja az ügyfelet a mindenkori eredménylistán feltüntetni. 

13.11. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A 
Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben 
tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő 
bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. 



Adatkezelés 

A Szolgáltató a Webáruház használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. A személyes adatok 
feldolgozásának célja a megrendelés kezelése és teljesítése (aminek része a futárszolgálat által 
történő kiszállítás is), üzleti kommunikáció, valamint az Ön személyére irányuló egyéb 
marketing tevékenységek végzése. A Szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki 
harmadik fél számára (kivéve az Adatvédelemi tájékoztatóban szereplő cégek).  A 
Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai 
célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag 
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás 
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni 
a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a 
szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy 
olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó 
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. 

Adatai elérését, törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az hello@bonsaihegyek.hu e-
mail címen. Az adatkezelés időtartama: 3 év. Az egyes informatikai rendszerek által, a 
Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása 
folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli 
törvényben meghatározott időszakra. 

A Webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a 
Szolgáltató bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége kérhető az hello@bonsaihegyek.hu e-
mail címen. 

Jelen adatkezelési tájékoztató csak és kizárólag a Szolgáltató által a www.bonsaihegyek.hu 
webcímen működtetett Webáruház vonatkozásában érvényes. A Szolgáltató akkor sem felelős 
más weboldalak tartalma és adatkezelése tekintetében, ha azok a www.bonsaihegyek.hu 
weboldalon lévő hivatkozásokról érhetőek el. 

A jelen általános szerződési és felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) számú 
Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a 
Webáruház Általános Szerződési és Felhasználási feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. 

 

Budapest, 2020. december 24. 

 


