
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

1. Bevezetés 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az atlashungary.hu 
weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: látogató) általi 
használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet 
ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A látogató a honlap 
használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 
 

2. Szolgáltató: 
A rendelési oldalak üzemeltetője: Cesal Slovakia S.r.o. (továbbiakban szolgáltató) 
Székhelye: Szlovákia, 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. 
Postacím: Szlovákia, 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. 
Weboldal: www.atlashungary.hu 
e-Mail cím: iroda@atlashungary.hu 
Telefon: +36-30/664-5572 
Cégjegyzékszám: 50441493 
Adószám: SK 2120327979 
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510, telefon: +36-
1/789-2789, e-mail: support@tarhely.eu, weblap: tarhely.eu) 
Szolgáltatás nyelve: magyar 
 

3. Szolgáltatás célja, feladata, működése: 
Abból a célból hoztuk létre ezt a honlapot, hogy információkkal lássuk el az ide látogatókat azokról a 
termékekről, amelyeket vállalkozásunk forgalmaz. Ennek megfelelően ez a honlap teljesen nyilvános 
módon működik, bárki által használható. A honlapon semmilyen szolgáltatást nem nyújtunk az 
információ átadáson kívül. Honlapunk nem gyűjt semmilyen jellegű adatot egyetlen látogatóról sem. 
Honlapunkon igyekszünk mindig a valóságnak megfelelő információkat és adatokat közzé tenni. 
 

4. Különböző igények, kifogások: 
Látogató kifogásait az atlashungary.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett e-mail címen keresztül tudja 
bejelenteni. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem 
vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások és képek csak tájékoztató jellegűek, nem 
minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért 
kérjük, látogasson el az adott termék gyártójának weboldalára. 
 

5. A felelősség korlátozása: 
A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásban való böngészés feltételezi a látogató részéről az internet 
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai 
teljesítményekre és a lehetséges hibákra. 
Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatti hibákért, 
bármilyen okból is következtek be. 

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű 
megváltozása. 

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a szolgáltatás 
akadálytalan működését. 

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
- Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, 

vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése. 
- Bármely szoftver nem megfelelő működése. 
- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei. 
- A szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami 

a szolgáltatáshoz való csatlakozás, a szolgáltatás megtekintése miatt következett be. 
- Látogató teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak 

megadásából, illetve bárhol történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen 
esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 

 
6. Jogi információk: 

mailto:support@tarhely.eu


Jelen dokumentum, illetve a shop.atlashungary.hu rendelési oldalakon, valamint az atlashungary.hu 
oldalakon található dokumentumok mindegyike a Cesal Slovakia S.r.o. tulajdona. Ezeket bárhol 
felhasználni a Cesal Slovakia S.r.o. engedélye nélkül tilos. 
A Cesal által hivatalosan kiadott műszaki és technikai adatlapok minden esetben bélyegzővel és 
egyedi azonosítóval vannak ellátva. Rendszergarancia igazolást, termék megfelelőségi igazolást 
minden esetben csak a vásárlást igazoló számla ellenében állítunk ki és papír alapon adunk át az 
ügyfeleinknek, melyek egyedi azonosítóval kerülnek hitelesítésre. 
 
 
Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19. 


