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Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a 
szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), 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 (http://www.klinmart.hu) és aldomainjein, 
landingoldalain történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a 
következő weboldalról: https://www.klinmart.hu/aszf. 

Definíciók: 

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait 
igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt. 

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személy. 

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

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve 
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást 
nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Klinmart.hu webshop használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási 
feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a 
webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és 
azokat maradéktalanul elfogadja. 
 
 
 

 

1. Általános rendelkezések 
 
1.1 A klinmart.hu webáruházat a Gilberto UNO Kft. üzemelteti (a továbbiakban: „Üzemeltető”). Az 
üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiakban illetve további felsorolásban található azon 
szolgáltatók megnevezése akik a klinmart.hu weboldalon áttételesen szolgáltatást nyújtanak: 
 
Üzemeltető: 

Cégnév: Gilberto UNO Kft. 
Székhely: 2092 Budakeszi Erkel Ferenc utca 74. 
Adószám: 12901946-2-13 
Cégjegyzékszáma: 13-09-092220 
Szerződés nyelve: magyar 

 
Tárhely szolgáltató:  

cégnév: Ordenacion rendszerház Kft. 

Adószám: 22958097-2-43 
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kapcsolattartó: Borszéki Sándor 

email: ordenacion@ordenacion.hu 

tel: 0614451717 

2. 

Neve: MikroVPS Kft. 
Címe: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. 
Adószám: 25189861-2-18 
EU adószám: HU25189861 

 

Weboldal fejlesztő és karbantartó: 

Dávid Kovács,  

VSZ:54139079  

Székhely: 8105 Pétfürdő Berhidai utca 86  

Adószám: 55458142-1-39, HU55458142 

 

Cégnév: Kobold Stúdió Bt.  

székhely: 7400 Kaposvár Irányi Dániel utca 5. 4 emelet 7.;  

cégjegyzékszám: 14-06-308991;  

adószám: 25704921-1-14 

 

Fizetési megoldás szolgáltató: 

Barion Payment Zrt. 

Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1. 

Helpdesk: +36 1 464 70 99 

Cégjegyzékszám: 01-10-048552 

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi 

CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) 

megfelelően. 

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192 

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014 

 

Hírlevél szolgáltató: 

Mailchimp 

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp 

Attn. Privacy Officer 

privacy@mailchimp.com 

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA 

 

mailto:ordenacion@ordenacion.hu
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Logisztikai szolgáltatók: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Székhely, telephely, központi vevőszolgálat: 

H-2351 Alsónémedi 

GLS Európa u. 2. 

 

Fáma First Kft. 

Székhely: 1194 Budapest, Viola utca 38. 

Adsz: 11678526-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-929804 

 

24h Parcel Zrt. 

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.  

Telephely: 1106 Budapest, Fehér út 10.  

Adószám: 25885062-2-42  

Cg.sz.: 01-10-049225 

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft. 
H-1097 Budapest, Táblás utca 39. 
E-mail: info@sprinter.hu | Web: www.sprinter.hu 
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu  | Web: www.pickpackpont.hu 
 

 

Számlázási szolgáltató: 

Szamlazz.hu 

 

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (KBOSS.hu Kft.) 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető igazgató 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

mailto:info@sprinter.hu
http://www.sprinter.hu/
mailto:pickpackpont@sprinter.hu
http://www.sprinter.hu/
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Adószám: 13421739-2-41 

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 10401055-50526969-55531007 

E-mail: info@szamlazz.hu 

MNB regisztrációs szám: H-EN-I-670/2019 

 

 

Cookie kezelő, szolgáltató:  

https://wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance/ (30 napos süti adat tárolással) 

harmadik félnek közvetítve: Facebook, Google, Számlázz.hu, Barion 

 

 

 

 
 
1.2 A webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti 
szerződés jön létre az Üzemeltető és a webáruház felhasználója, vásárlója között. Ön, mint a 
webáruház felhasználója, vásárlója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az 
ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban 
nem vásárolhat. 
 
1.3 A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat az Üzemeltető csak a 
szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF 9. pontjában 
(Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel. 
 
1.4 A webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, 
vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott 
áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett 
megváltoztatásáig áll fenn. A változás a webáruházban történt megjelenítésének időpontjától 
hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a 
vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem 
érintik. 
 
2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 
 
2.1 A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a webáruházban történő 
vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és az eladó 
között, amely jogviszonyra a megrendelés és a „Megrendelés Visszaigazolás”, valamint a jelen 
ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadóak. A webáruház legkésőbb 3 munkanapon belül köteles 
visszaigazolni/befogadni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati 
kötöttsége alól. 

https://wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance/
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2.2 A felhasználó, mint vásárló és a klinmart.hu, mint eladó között a 17/1999. (II. 5.) Korm. 
rendelet szerinti „távollevők közötti szerződés” jön létre. 
 
2.3 A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a 
vásárló később visszanézheti, amennyiben és csak akkor ha regisztrálta magát. A felek az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
megállapodnak, hogy a webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban 
megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A 
szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. 
 
2.4 Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek 
megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy 
megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli 
kommunikációnak minősül. 
 
2.5 A megrendelésre vonatkozó, e-mailen történő, a rendszer által kiküldött automatikus 
visszaigazolás tájékoztató jellegű és nem tekintendő az Üzemeltető és a vásárló között létrejövő 
szerződésnek. Az adásvételi szerződés kizárólag a Gilberto Uno a megrendelést befogadó 
nyilatkozatával ( „Megrendelés Visszaigazolása” dokumentum ) lép életbe, és annak e-mailen 
történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli 
megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat őrizze meg, kérdése esetén 
lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.  
 
2.6 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 
 
2.6.1 A klinmart.hu webshop drogériai, kozmetikai, háztartási termékeket forgalmaz. A 
termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak 
illusztrációk. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy 
rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az egyes 
termékeknél feltüntetett árak bruttó összegek, melyek a házhoz szállítás költségét nem 
tartalmazzák. A termékek minimum rendelési értéke utánvét esetén meg kell, hogy haladja a 
bruttó 5.000.- azaz ötezer Ft-ot. Ezen érték alatti megrendelések nem kerülnek véglegesítésre 
utánvét esetén, rögzítésre, befogadásra. Indokolt esetben(több literes vagy több Kg-os kiszerelés 
vagy nagy értékű vásárlás esetén) külön csomagolási költség kerülhet felszámításra, mely 
költség a "Megrendelés Visszaigazolás" dokumentumon kerül feltüntetésre egyeztetést 
követően.  
 
2.6.2 Az oldalon szereplő árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
2.7 Regisztráció 
 
2.7.1 A webáruházban böngészéshez, szöveges tartalmak vagy termékek megtekintéséhez nem 
szükséges a regisztráció. 
 
2.7.2 Vásárlás felhasználói regisztrációval vagy anélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy 
amennyiben a felhasználó legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges 
újonnan megadni, több szállítási / számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is 
nyomon követheti. 
 
2.7.3 A klinmart.hu rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles legalább az e-mail 
címét, valamint postacímét, telefonszámát megadni. A felhasználó e-mail címét a szolgáltató nem 
jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek és a felhasználó erre vonatkozó 
kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a 
felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a saját neve alatt végrehajtott 
műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért. 
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2.7.4 Fontos, hogy a regisztráció során a felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a 
megadott adatok alapján kerül számlázására, illetve szállításra a termék. A felhasználó a 
megadott adatok javítását, módosítását a webáruházban található „Fiókom / Fiók frissítése” 
menüpontban elvégezheti. 
 
2.7.5 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen 
módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat 
működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére 
vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. 
Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. 
 
2.7.6 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos: 
a.) mások jogait bármilyen módon megsérteni; 
b.) kárt okozni; 
c.) bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, 
rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) 
elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni; 
d.) bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve 
más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni; 
e.) bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” 
készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni; 
f.) a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, 
áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, 
továbbítani, közzétenni; 
g.) e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához 
nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz 
fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz); 
h.) más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni 
vagy tárolni; 
i. )megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt. 
 
2.7.7 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az 
ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a szolgáltató, illetve harmadik 
személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető 
vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett 
tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek 
megsértéséből, vagy a szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek 
megsértéséből származó minden kár és költség. 
 
2.7.8 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja 
a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, 
továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, 
hogy a felhasználó magatartása: 
a.) sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként 
b.) sérti a szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy 
c.) egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik. 
 
2.8 Megrendelés, vásárlás 
 
2.8.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8.00 és 18.00 óra között. 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. 
 
2.8.2 Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a 
megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül. 
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2.8.3 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy 
teljes egészben azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő 
előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése 
esetén visszautalásra kerül az összeg a megrendelő részére. 
 
2.8.4 A rendelés menete: 

Webáruházunkban a minimum rendelési összeg: bruttó 5.000 Ft. 
 
2.8.4.1 A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. 
 
2.8.4.2 Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt terméke 
darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség megadását 
követően automatikusan frissül a kosár tartalma. 
 
2.8.4.3 Szállítási / számlázási adatok megadása. 
 
2.8.4.4 Fizetési mód kiválasztása. 
 
2.8.4.5 Megrendelés. 
 
2.8.4.6 Az adatok megadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja 
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve 
megjegyzést is küldhet a megrendelésével. 
 
2.8.4.7 E-mailben a megrendelést elküldését követően egy automatikus visszaigazolást kap, Ez 
az automatikus visszaigazolás nem minősül a megrendelés befogadásának. 
 
2.8.4.8 Megrendelésének befogadását e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve 
amennyiben szükséges egyeztetjük az adatokat. 
 
2.9 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a webáruház 
rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak, 
azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a 
szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Amennyiben már leadta 
rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen 
kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag 
futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés. 
 
2.10 A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetési módja 
 
2.10.1 UTÁNVÉTES FIZETÉSI MÓD: A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak 
kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján 
minden költséget tartalmaz. Minimum rendelési érték ebben az esetben bruttó 5000 Ft. 
 
2.10.2 BANKI ÁTUTALÁSOS FIZETÉSI MÓD: A megrendelt terméket banki átutalással fizeti a 
vásárló (előre utalás). Ebben az esetben válassza ki a „banki átutalás” gombot. A pénzügyi 
teendővel kapcsolatos tájékoztatást (bank név, bankszámlaszám, hivatkozási szám stb.) a 
"Megrendelés visszaigazolás" dokumentumban küldjük ki a megrendelés befogadását követően. 
Minimum rendelési érték ebben az esetben bruttó 5000 Ft. 

2.10.3 BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓD: Fontos: Minimum rendelési érték ebben az esetben 
bruttó 5000 Ft. 

Vásárlását azonnal kifizetheti bankkártyával. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője 
és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 
A megrendelés végén az adatok kitöltését követően a rendszer a kártyás fizetési oldalra irányítja 
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át Önt. 
Amennyiben rendelkezik saját Barion tárcával, Barion egyenlegéről közvetlenül kifizetheti 
vásárlását. 
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.Magyar Nemzeti 
Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013, Intézményazonosító: 25353192  

Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-
73794/2014 

A vásárlásról a számlát elektronikusan juttatjuk el. 
  

2.11 Házhoz szállítás, információk 
 
2.11.1 Házhoz szállítás GLS futárszolgálattal vagy Fáma futárszolgálattal vagy a 24H 
Futárszolgálattal vagy Sprinter Futárszolgálattal jön létre. A csomagok kézbesítése 
munkanapokon történik, a megrendelés leadását követően 4-5 munkanapon belül, jellemzően 8-
15 óra közötti időszakban. Ezért amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, 
szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címét megadni. Ha a 
futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, az ott megadott telefonszámon 
érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. Amennyiben az első kézbesítéskor a futár nem tudja 
átadni a csomagot, legközelebb a 3. munkanapon fogja újból megkísérelni a kézbesítést. 
Amennyiben másodszorra is sikertelen a kiszállítás, a futárszolgálat az árut visszahozza a 
telephelyre és a megrendelés törlésre kerül. 

2.11.2 Pikk Pakk pont átvétel  jelenleg nincs az oldalon ilyen szolgáltatás 

2.11.3 Csomag átvétel megtagadása esetén a klinmart.hu webshop fenntartja a jogot arra, hogy 
a felhasználó vásárlásait korlátozza. Ebben az esetben ezen megrendelőknek csak előre 
utalással kiegyenlített vásárlásokat teljesítünk, az előzően megtagadott csomag szállítási 
költségének felszámításával. 

2.11.4 Számlázási és szállítási cím módosítása a megrendelést feladását megelőzően 
lehetséges. 

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a 
terméken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. 
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
 
2.12 Házhoz szállítás díjszabása 
 
2.12.1 A szállítás kizárólag belföldre történik. A szállítási időről a mindenkori megrendelési 
folyamat során tájékoztatást küldünk. 
 
2.12.2 A kiszállítás díja egységes Magyarország egész területén. Az aktuális szállítási díjat a 
megrendelés véglegesítése előtt megjeleníti a Szolgáltató, így teljes mértékben tájékoztatva van 
a vásárló a szállítás díjról. Utánvéttel történő fizetés esetén plusz költséget utánvét-kezelési 
költséget számítunk fel. Ennek mértéke függ a futárszolgáltató cég díjszabásától, de a vásárlás 
megrendelése előtti jóváhagyás folyamatában megjelenik az összeg mértéke. A szállítási díjat a 
futár szolgáltató cég mindenkori árlistájához igazítja a Szolgáltató. A szállítási díjat is tartalmazó 
számlát elektronikusan küldjük el az átvételt követően 48 órán belül. 

 
2.12.3 Nagyobb mennyiségű (viszonteladói) megrendelések esetén, jelen ÁSZF rendelkezésein 
kívül a szállítási keretszerződés megkötése, illetve az abban foglalt szállítási feltételek az 
irányadók.  
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3. Garancia, szavatosság 
 
3.1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) minden újonnan 
vásárolt termék esetében 2 év szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön 
létre (a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy – 
fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki vagy amely a szerződést gazdasági vagy 
szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Ptk. és a 43/2003. GKM rendelet 
tartalmazza. A webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék 
a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott 
tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba 
eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása 
(szakvélemény). A teljesítést követően 6 hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már 
a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház 
kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie 
kellett, a webáruház mentesül a felelősség alól. 
 
3.2 Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az eladó a kijavítást, kicserélést 
nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni 
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog 
tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn 
belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba 
felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az 
eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. 
 
3.3 Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával, és a bevizsgálás alatt 
más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a 
terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben 
is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vásárlót terheli.  
 
4. Elállás joga 
 
4.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozása 
értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül 
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 
 
4.2 Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 3 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
 
4.3 Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül 
további 1500 Ft-os technikai költség terheli vagy vállalkozás egyedi esetekben követelheti a nem 
rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 
 
4.4 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az 
alábbiak: 

 
4.4.1 Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci 
mozgásoktól, ingadozásoktól függ. 
 
4.4.2 Olyan termék esetén, amely kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények 
alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, valamint a gyorsan romló élelmiszerek 
esetén. 
 
4.4.3 Hang, illetve kép vagy szoftver esetén, ha a csomagolást felbontotta. 

4.4.4 Alsóneműt higiéniai okokból nem áll módunkban cserélni, visszavenni, kivéve hibás termék 
esetén (bontatlan csomagolásban), amely esetben Ön szavatossági jogait érvényesítheti. 
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4.5 A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, 
de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. 
 
4.6 Az elállási jog gyakorlásának menete: 
4.6.1 Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a 
megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. 
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és 
feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A 
megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk 
címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót 
terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint 
cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak 
díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék 
rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a 
megtérítése a vásárlót terheli.  
 
4.6.2 A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően video rögzítő eszközzel rögzítésre 
kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges 
későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. 
 
4.6.3 A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a termék vételárát a webshopot 
üzemeltető vállalkozás vásárlási kupon formájában visszatéríti a vásárlónak ha a probléma a 
nem a vállalkozás hibájából származtatható. 
 
5. A felelősség korlátozása 
 
5.1 A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a 
lehetséges hibákra. 
 
5.2 A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, 
bármilyen okból is következtek be: 
a.) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű 
megváltoztatása; 
b.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház 
akadálytalan működését és a vásárlást; 
c.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon; 
d.) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír 
vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése; 
e.) bármely szoftver nem megfelelő működése; 
f.) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. 
 
5.3 A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami 
a webáruházhoz való csatlakozás vagy a webáruház megtekintése miatt következett be. 
 
5.4 A felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes 
adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az 
Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 
 
5.5 A webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések 
leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A webáruház automatikusan nem 
moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, 
bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Üzemeltető tudomására jut, úgy az 
Üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes vagy végleges, indokolás 
nélküli eltávolítására. Ismétlődő vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az 
Üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve 
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regisztrációjának törlését is. 
 
5.6 Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött 
termékértékelést a webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzé teheti. A 
termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt 
megjelenéséhez hozzájárul. 
 
6. Szerzői jogok 
 
6.1 A klinmart.hu weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, 
tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő 
rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a klinmart üzemeltetőjét illeti meg. 
Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra 
felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése 
vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. 
A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az 
itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem 
állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a 
webáruház kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 100.000.- Ft, azaz százezezer forint 
kötbért köteles fizetni a webáruház üzemeltetőjének. 
 
6.2 A webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást 
kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a webáruház használatával (ideértve a 
vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A webáruház nem vonható 
felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására 
elkövetett jogsértés miatt. 
 
6.3 Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért 
érdeksérelem esetén a webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali 
hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a 
jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti 
lépésekről a webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót. 
 
6.4 A webáruház vagy annak bármely része más domainen pl. keretes alkalmazásként – mintegy 
saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén 
lehetséges. 
 
6.5 Az a weboldal, amelyen a klinmart.hu webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem 
keltheti azt a benyomást, hogy a webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon 
forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő 
weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a webáruház, valamint a linkelő weboldal között 
fennálló jogviszonyról és a webáruházról. A webáruház minden rá mutató hivatkozás 
alkalmazása ellen fellép, amely árt a webáruház hírnevének és érdekeinek. 
 
7. Hírlevél 
 
7.1 A webáruház a felhasználó kérésére az általa a regisztráció során bejelölt témában hírlevelet 
küld a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére, továbbá időszakos eseményeiről e-
mailben tájékoztatást nyújt. 
 
7.2 A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, 
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-
mail elérhetőségére a webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön 
megküldésre, továbbá hogy a webáruház a regisztráció során megadott e-mail címét a hírlevél 
szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató 
küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő 
kezeléséhez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni. 
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8. Panaszügyintézés 
8.1 A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, megegyezik a webáruház 
ügyfélszolgálati címével, az elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu 
 
8.2 A vásárló panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a 
vásárló a webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást 
kér. 
 
8.3 Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház 30 napon belül 
megválaszolja. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített 
panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító 
álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati 
lehetőségekre. A válasz másolati példányát köteles megőrizni és az azt ellenőrző hatóságoknak 
a kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat. 
 
9. Adatvédelem 
 
9.1 A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a klinmart.hu 
bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére. Ez alól kivételt jelentenek az 
alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a rendelés nem teljesíthető, 
például a futárszolgálatnak (GLS, Fáma Futár, Sprinter), Pikk Pakk pont üzemeltetőnek átadott 
kiszállításhoz szükséges információk. 
 
9.2 Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani 
tudjuk, pl. név, e-mail cím. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) 
kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a felhasználó előzetes önkéntes 
kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és 
amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
gyűjtéséhez. 
 
9.3 A klinmart.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad 
meg a regisztrációkor, illetőleg a webáruház által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor. 
Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel. A 
felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy önkéntesen megadott adatai, a megbízott 
futárszolgálatnak, Pikk Pakk pont üzemeltető részére továbbításra kerüljenek. A megadott 
adatokat ezen felül harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a 
felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem 
továbbítjuk. 
 
9.4 Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, amely a szolgáltatás nyújtásához 
elengedhetetlen, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmas és azt csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelés során biztosítjuk az 
adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha bármelyik felhasználónk kéri, 
hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben 
vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), 
ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az 
ugyfelszolgalat(kukac)klinmart.hu címen. 
 
9.5 A klinmart.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az 
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A klinmart.hu az 
adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
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nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
9.6 Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink 
számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, 
más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink 
igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a 
felhasználót ennek ellenkezőjéről. 
 
9.7 A megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az 
egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla 
adatai a rendelés folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos 
számviteli törvényben meghatározott időszakra. 
 
9.8 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden 
felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az 
adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, 
illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra 
nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli 
hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános 
kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes 
különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A 
kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a 
legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem 
férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem 
adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más 
ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy 
partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, 
ajánlanak, vagy azokra utalnak. 
 

 


