
A kreativ-webaruhaz.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési 
feltételei (ÁSZF) 

 
1. Az ÁSZF hatálya 
1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a kreativ-webaruhaz.hu domain név alatt működő 
szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a kreativ-webaruhaz.hu domain név alatt működő honlap 
mindenkori üzemeltetője, Kiss Sándor (Nyilvántartási szám: 37866499; Működési engedély száma: 
3128230) mint a szolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozó, (a továbbiakban: Üzemeltető)  
és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó  
(a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, 
amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező 
erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe 
venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében. 
 
1.2. Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-
et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a kreativ-webaruhaz.hu domain név alatt működő 
honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően 
mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott 
bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti. 
 
1.3. Az ÁSZF Üzemeltető által történő módosítása nem érinti az 5.8. pont szerint létrejött szerződések 
feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó. 
 

2. Regisztráció 
2.1. Az Üzemeltető a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét és/vagy egyes termékek 
megvásárlását regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéhez 
köteles az Üzemeltető által a Honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint 
adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek elküldeni. Amennyiben a 
Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte, és a szükséges adatokat az Üzemeltető 
rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem Üzemeltető által történő 
tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben 
értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt az Üzemeltető által küldött levélben található automatikusan 
generált és az Üzemeltető által automatikusan küldött webhely hivatkozásra történő kattintással, vagy 
más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat 
és/vagy termékek megvásárlását a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe vagy vásárolhatja 
meg.  
 
2.2. Az Üzemeltető által a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a Honlapon 
üzemeltetett webáruházban kínált termékek  közötti böngészés, a termékek illusztrációjának, fotójának és 
rövid ismertetőjének megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – 
bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, és ez a tevékenység nem kötelez vásárlásra, sem 
regisztrálásra.  
 
2.3. A Felhasználó, regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják a 
Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A 
Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy 
tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a 
regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak 
vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az 
Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy 
hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek. 
 
2.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által 
rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős. 
 



3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai 
3.1. Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás a Honlapon közzétett tartalom, különösen a 
honlap domain neve, az Üzemeltető logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a 
honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb 
megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Honlapon az Üzemeltető által közzétett valamennyi 
írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső 
szellemi alkotás az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az 
Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez 
elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn 
történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, 
nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az 
Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában 
semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel. 
 
3.2. A kreativ-webaruhaz.hu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név, amelynek 
alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes 
írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 
 

4. Az Üzemeltető által közzétett tartalom 
4.1. Az Üzemeltető által a honlapon közzétett tartalmak – a webáruházban kínált fizikai vagy szellemi 
termékek leírásán, tartalmán és a megvásárlásra, letöltésre vonatkozó műszaki adatokon kívül – kizárólag 
tájékoztató jellegűek. Ezek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a 
tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy 
bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a Honlapon 
található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – 
kizárólag a saját felelősségére használhatja. 
 
4.2. A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok 
tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, 
amelyeknek megnyitását a Honlapon esetlegesen elhelyezett linkek teszik lehetővé. 
 

5. A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során 

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a 
kínált termékekre vonatkozóan nyilvánosan közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint 
használhatja a megvásárolni kívánt termékek kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó 
regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni 
kívánt termékek listáját, meghatározhatja, hogy mely termékeket kíván megvásárolni. 
 
5.2. A Felhasználó 5.1. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen 
jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra 
semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Webáruházat és a Honlapot bármikor, mindenfajta 
következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban 
újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: Kosár) termékeket a 
Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása 
nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. 
 
5.3. A Felhasználó a Webáruházban kínált termékek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, 
módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a 
Honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: 
felhasználói felületen) tehet. A Honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által e-
mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett 
nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, 
azokat az Üzemeltető nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A honlapon található felhasználói 
felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon 
tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és 
felvilágosítást kérhet az Üzemeltetőtől. 



 
5.4. A Felhasználó a Honlapon elhelyezett „megrendelés leadása” gombra kattintva jelezheti, hogy a 
kosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi 
felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően 
kitölti a Honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés 
megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül 
szükséges adatokat és személyes adatokat köteles megadni az Üzemeltető részére. A Felhasználó a 
megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre az Üzemeltető a 
későbbiekben a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett 
jognyilatkozatait megküldi. 
 
5.5. A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített 
„megrendelem” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba 
helyezett termékek re vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek   
megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett 
szerződési ajánlatnak minősül, amelyre az Üzemeltető a megrendelés leadását követően elektronikus 
úton rövid időn belül nyilatkozni köteles. 
 
5.6. A Felhasználó a megrendeléskor köteles a Honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és 
meghatározni a fizetés és a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a Kosár tartalmát és a 
megrendelés egyes feltételeit, valamint fizikai termék esetén a kiszállítás mindaddig szabadon 
módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi. 
 
5.7. A Felhasználó a leadott megrendelést nem vonhatja vissza, és nem módosíthatja. 
 
5.8. Az Üzemeltető a megrendelés Üzemeltetőhöz történő megérkezését követően munkaidőben, 
munkaidőn kívül beérkező rendelés esetében 1 munkanapon belül köteles a megrendelést elektronikus 
úton, vagy telefonon visszaigazolni. Az Üzemeltető a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a 
megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott termékek és/vagy egyéb termékek 
megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között, ha az 
Üzemeltető a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz 
megérkezik. 
 
5.9. Amennyiben az Üzemeltető a visszaigazolást az 5.8. pontban foglaltaknak megfelelően, a 
megrendelés leadását követően nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége 
alól, és a szerződés nem jön létre. 
 
5.10. Az Üzemeltető – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a 
termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában 
foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a 
visszaigazolásban közli a Felhasználóval, amennyiben ez eltérne a szokásostól: 

a. a megrendelt termékek   vételárának megfizetésére vonatkozó részletes információkat 
b. a megvásárolni kívánt termék átvételére vonatkozó részletes információkat 
c. azt, hogy a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ szerinti elállási jog csak a fizikai termékekkel 
kapcsolatban illeti meg a Felhasználót, 
d. a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét. 
e. a vevőszolgálat elérhetőségeit. 

 

6. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma 

6.1. A Felhasználó és az Üzemeltető között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés 
tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és az Üzemeltető által a 
visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján az Üzemeltető köteles a 
Felhasználó megrendelő által kiválasztott termékeket a Felhasználó megrendelő választása alapján, a 
felkínált lehetőségek közül az általa kiválasztott szállítási módon hiánytalanul és hibátlan minőségben a 
Felhasználó részére átadni; vagy szellemi termékek esetén azt számítástechnikai eszközére történő 



letöltésre hozzáférhetővé tenni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a termékek vételárának, azaz a 
termékek jelen ÁSZF-ben meghatározott díjnak (a továbbiakban: Vételár) a megfizetésére. 
 
6.2. Az Üzemeltető helyettesítő termékkel csak előzetes és kölcsönös megállapodás esetén teljesíthet. 
 
6.3. Az Üzemeltető felelősséget vállal a termékekkel kapcsolatban a webáruházban feltüntetett 
információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, a 
Felhasználó által megvásárolt termékeknek rendelkezniük kell a webáruház honlapján feltüntetett 
tulajdonságokkal. 
 
6.5. Az Üzemeltető az egyéb termékkel kapcsolatban felelősséget vállal a termék gyártója/szállítója által 
közölt adatoknak a gyártó/szállító által biztosítottnak megfelelő tartalmáért. Üzemeltető felelősséget nem 
vállal az abból eredő kárért, hogy a gyártó/szállító hibás/pontatlan/hiányos/nem megfelelő információt 
közölt Üzemeltetővel az általa szállított/gyártott termékre vonatkozóan. 
 

7. Teljesítési és fizetési feltételek 

7.1. Ha a Felhasználó megrendelését követően az Üzemeltető a szerződés létrejöttét időben 
visszaigazolta, és ezzel a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött a szerződés, abban az esetben a  
szerződést először a Felhasználó köteles teljesíteni a Vételár megfizetésével. 
 
7.2. A Vételárat az Üzemeltető határozza meg, és az megegyezik a Honlapon az adott termékre 
vonatkozóan a szerződés megkötésekor érvényes listaárral.  
 
7.3. A Vételárat a Felhasználó választása szerint banki átutalással, bankkártyával vagy utánvéttel fizetheti 
meg az Üzemeltetőnek az alábbiak szerint. Szellemi termék vásárlása esetén a Felhasználó nem 
választhatja az utánvétes fizetési megoldást.. 
 
7.4. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt termékek Vételárát valamely fent említett módon 
maradéktalanul megfizette, az Üzemeltető a fizetés megtörténtét a Felhasználónak elektronikus úton, a 
Honlapon nyomban visszaigazolja, és a fizikai terméket átadja vagy lehetővé teszi a megvásárolt szellemi 
termékek letöltését a választott formátumban, a Felhasználó számítástechnikai rendszerére. Ezzel 
egyidejűleg, vagy legkésőbb az ezt követő munkanapon az Üzemeltető a Felhasználónak elektronikusan 
elküldi a Felhasználó által megadott adatokkal a szolgáltatás díjáról a jogszabályoknak megfelelően 
kiállított számlát. 
 
7.5. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt termékek Vételárát a szerződés létrejöttét követően az 
Üzemeltető által lehetővé tett időn belül az általa választott módon nem fizeti ki, abban az esetben a felek 
közötti szerződés minden további feltétel és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, illetve hatályát veszti. 
Ebben az esetben az Üzemeltető köteles a Felhasználót értesíteni a szerződés meghiúsulásáról és arról, 
hogy amennyiben a szolgáltatást mégis igénybe kívánja venni, úgy újabb megrendelés leadásával újabb 
szerződést kell létrehozni az Üzemeltetővel. 
 
7.6. Amennyiben a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződés a 7.5. pontban foglaltak szerint szűnik 
meg, abban az esetben a Felek egymással szemben a létrejött szerződésből, valamint annak  
meghiúsulásából eredően semmilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthatnak. 
 

8. Kellékszavatosság, Felelősség 

8.1.  Az Üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a leszállított termék megfelel annak, amit a Felhasználó 
megrendelése alapján létrejött szerződésben kikötöttek. 
 
8.7. Az Üzemeltető Ügyfélszolgálatot működtet a webáruházban történő vásárlással kapcsolatos 
tájékoztatás és a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az 
együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok és garanciális igények rendezése 
érdekében. 
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei. 
e-mail: ugyfelszolgalat@kreativ-webaruhaz.hu 



levélcím: 2141 Csömör, Erzsébet utca 43. (nem személyes vevőszolgálati pont!) 
  

9. A termékek felhasználási jogai szellemi termékek esetén 

9.1. A Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződés alapján, a megvásárolt szellemi termék 
Vételárának megfizetése esetén a Felhasználó jogosult: 

a) a szellemi terméket tartalmazó adatállományt letölteni és számítástechnikai eszközén vagy 
külön adathordozón rögzíteni 
b) a letöltött és rögzített adatállományt kizárólag a fenti a) pontban meghatározott saját 
személyes használat céljából az eredeti adathordozóhoz képest más adathordozóra másolni 

 
9.2. A Felhasználó a 9.1. pontban meghatározott felhasználási jogokat kizárólag saját, személyes használat 
céljából gyakorolhatja, és joggyakorlása sem közvetlenül, sem közvetve nem irányulhat anyagi 
haszonszerzésre. Felhasználó a felhasználásra másnak további engedélyt nem adhat. 
 
9.3. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és felhasználástól, amelyre vonatkozóan 
jogot a jelen ÁSZF kifejezetten nem biztosít a részére. A jelen rendelkezés megsértése esetén a 
Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden kárát, amelyet a Felhasználó jogsértése okoz. 
 

10. Az indokolás nélküli elállás joga 

10.1. A Felhasználó a fizikai termékek esetében gyakorolhatja a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ szerinti 
elállási jogot.  
Ugyanakkor a Felhasználó a szellemi termékek esetében nem gyakorolhatja a 17/1999. (II.5.) Korm. 
rendelet 4.§ szerinti elállási jogot a termékek letöltését követően, mert a hivatkozott kormányrendelet 5.§ 
d) pontjában foglalt szabályt analógia útján kell alkalmazni, amely szerint az elállási jog nem gyakorolható 
számítógépi szoftver példányának vásárlás akkor, ha a felhasználó a csomagolást már felbontotta. Ennek 
megfelelően a szellemi termék szoftvernek minősül, letöltése pedig a csomagolás felbontásának felel 
meg. 
  

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. A kreativ-webaruhaz.hu honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily 
módon létrejött szerződések nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem 
iktatja. 
 
11.2. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi 
kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett 
„Információk” pontban tesz eleget. 
 
11.3. A kreativ-webaruhaz.hu honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és 
kötelezettségeire a Magyarország joga irányadó. 
 
11.4. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve a Szolgáltatás bármely részét 
előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő 
vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát. 
 
11.5. A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri 
az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és 
megismerhető. 
 
Budapest, 2014. július 2. 


