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Általános Szerződési Feltételek – www.gajdosmeheszet.hu 

  

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Gajdos Méhészet, Gajdos Máté 

István egyéni vállalkozó (székhely: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 8. fsz.1., adószám: 

68171609129, nyilvántartási szám: 51345756), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által 

üzemeltetett weboldalon keresztül leadott megrendelésekre vonatkozó általános szerződési 

feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen ÁSZF minden 

pontjával egyetért, és azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.  

 

1. Szolgáltató adatai 

  

Név: Gajdos Máté István egyéni vállalkozó 

Székhely: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 8. fsz.1. 

E-mail cím:  gajdosmate@hotmail.com 

Telefonszám: +36 70 454 9371 

Adószám: 68171609129 

Nyilvántartási szám: 51345756 

  

2. Alapvető rendelkezések 

  

2.1 A jelen ÁSZF-ben 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, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A 

vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is 

irányadók. 

 

2.2  Jelen ÁSZF 2019. február 19-én lép hatályba. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 

előzetes értesítés nélkül, a jelen weboldalon közzétéve, az ÁSZF-et megváltoztassa. 

 

2.3 A weboldal egésze és elemei, képei szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat 

felhasználni kizárólag a Szolgáltató előzetes és írásbeli hozzájárulásával lehet 

 

2.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot weboldal előzetes értesítés nélküli leállítására, 

szüneteltetésére, akár üzleti, akár technikai okokból. 

  

3. Adatkezelési szabályok 

 

A honlap adatkezelési szabályzata itt elérhető.  

 

http://gajdosmeheszet.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
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4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

  

4.1 A honlapon megjelenített árucikkek csak online vásárolhatók meg. Szolgáltató alanyi 

adómentesként Áfa-fizetésre nem köteles, így a feltüntetett árakat Áfa nem terheli. 

 

4.2 A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az áru nevét, leírását. Az árucikkek 

adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben 

illusztrációként szerepelnek. 

 

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 

Felhasználókat az akció időtartamáról. 

  

5. Rendelés menete 

 

A rendelés leadható párzatlan vagy petéző méhanyákra. 

 

A honlapon lévő megrendelőlapon a darabszám beállításával bármikor kezdeményezhető 

vagy kiegészíthető egy rendelés. Szintén itt van lehetőség a tételek darabszámának 

változtatására és törlésére, valamint a számlázási és postázási adatok megadására.  

 

A honlapon rendelkezésre álló szállítási módok: kézbesítés futárszolgálattal (kiszállítás), 

személyes átvétel (egyeztetett helyen és időpontban). 

 

Fizetési lehetőség: előre történő banki átutalással. 

 

A Szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé 

elektronikus úton (e-mailen) haladéktalanul visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza az 

árat, a darabszámot és a postázás hozzávetőleges időpontját (dátum plusz/mínusz 1 hét).  

 

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 

legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az 

ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak 

visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz 

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató az elektronikus levél 

továbbításának internetes lépéseit nem képes és nem tudja kontrollálni, így amennyiben a 

megrendelő (vevő) 8 órán belül nem kapja meg a megrendeléséről szóló e-mailes 

visszaigazolást, köteles a Szolgáltató fent megadott kapcsolattartási e-mail címén vagy 

telefonszámán ezt a hiányt jelezni, annak érdekében, hogy a technikai fennakadást a 

Szolgáltató minél előbb valamilyen módon pótolni tudja. 

  

http://gajdosmeheszet.hu/en/order-form/
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6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

 

6.1 A megrendelések feldolgozása a beérkezésüket követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 48 órán belül megtörténik. 

 

6.2 A megrendelések általános teljesítési határideje Szolgáltató visszaigazoló e-mailjében 

található. Amennyiben a tervezett szállítási határidő a megrendelőnek nem felel meg, 

köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, számára megfelelő időpont 

megjelölésével. 

 

6.3 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 

szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt 

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget 

haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség 

teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

  

7. Elállás joga 

 

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt áru kézhez 

vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vissza-

küldheti a megrendelt árut. 

  

 

 Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a megrendelt áru eredeti állapotában 

 kerüljön vissza Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása során a visszaküldés költsége 

 a vevőt terheli. Az elállási jog gyakorlása során a Szolgáltató megvizsgálja az elállási 

 jog jogszerűségét, és amennyiben az jogszerű volt, akkor haladéktalanul, de 

 legkésőbb 14 napon belül visszautalja az árat. 

   

8. Panaszkezelés 

 

8.1 A panaszügyintézés a Szolgáltató fent megadott e-mailes és telefonos elérhetőségein 

vagy címén hagyományos levélben kezdeményezhető. A Szolgáltató székhelyén üzlet 

nem található, ott személyes panaszkezelés nincs. 

  

9. Vegyes rendelkezések 

 

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

és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) 
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naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni 

Városi Bíróság illetékességét. 


