
ÁSZF – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.lezerduo.hu 
webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési 
szolgáltatás regisztrált és nem regisztrált igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) 
általi használatának feltételeit.

A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt 
felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a
Webáruház és a Vásárló között.

A Vásárló, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF 
feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja 
el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató 
rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A szerződés nyelve magyar.

A beérkezett megrendeléseket a Webáruház rendszere automatikusan tárolja 
elektronikus formában, ezeket a Vásárló regisztráció esetén később 
visszanézheti a saját fiókjába belépve.

A szerződés az alábbi témaköröket tartalmazza:

1. Üzemeltetői adatok

2. Forgalmazott termékek, árak

3. A vásárlás lépései

4. Megrendelések feldolgozása

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6. Fizetési feltételek

7. Szállítási információk és díjszabás, személyes átvétel

8. Rendelés lemondásának feltételei, elállás joga

9. Jótállás



10. Szavatosság

11. Jogérvényesítési lehetőségek

12. ÁSZF egyoldalú módosítása

13. Tulajdonjog fenntartása

14. Felhasználás további feltételei

1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Lézer Duó Kft. (továbbiakban: Webáruház)

Székhely: 4002 Debrecen, Kádár dűlő 78.

Cégjegyzékszám: 09-09-029607

Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Ügyvezető: Dobi Lajos

Adószám: 26294621-2-09

OTP bankszámlaszám: 11738008-21462308

 Elektronikus elérhetőség:info@lezerduo.hu

2. Forgalmazott termékek, árak

2.1. Forgalmazott termékek

Webáruházunk saját készítésű, egyedi termékeket értékesít. A megjelenített 
termékek online megrendelhetőek, házhoz szállítással, de személyes átvételre is 
lehetőség nyílik csomagpontokon.

2.2 Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a 
termékek mellett találnak. A honlapon szereplő árak forintban értendők, 
tartalmazzák az ÁFA-t, nem tartalmazzák viszont a szállítási költséget.



Áraink és a termékek szállítási ideje tájékoztató jellegűek, nem minősülnek 
nyilvános ajánlattételnek. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy 
megváltoztatásig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk! A Webáruház 
felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a
valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy 
egyes termékek szállítási ideje hosszabb lesz. Az ilyen tévedésekért a 
Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a 
vásárlót.

A szállítási költség, a pénztári folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt 
és az Információk menüpont alatt is megtalálható. Amennyiben a Webáruházban
hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a
korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal 
tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer 
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon
a szerződéstől.

3. A vásárlás lépései

3.1  Regisztráció

A Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára, regisztráció 
nélkül, így a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes 
regisztráció.

Azonban a rendelés során a szállítási információk kitöltését követően lehetőség 
van jelszó megadására, amivel létre is hozhatja saját fiókját.

Regisztrálni, a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra 
kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadni részünkre:

 Email cím

 Jelszó

A regisztráció sikeréről e-mailben tájékoztatjuk. Regisztrációjával hozzájárul, 
hogy Webáruház bármely témában üzenetet küldjön Önnek.

Jogosult a regisztrációját bármikor törölni az   info@lezerduo.hu e-mail címre 
küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul 
gondoskodunk a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést 
követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a 
már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, 



nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok 
visszaállítására többé nincs mód.

A hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön
a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles 
haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a 
harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles 
egyidejűleg értesíteni erről minket.

Ha regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az „Elfelejtetted a 
jelszavadat?” funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor e-
mailben küldünk egy linket, ahol újra be tudja írni a jelszavát.

Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség 
szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak 
megfelelőek legyenek.

3.2  Termékválasztás

A Webáruház vízszintes és bal oldali menüjében található termék kategóriákon 
belül böngészni tud a termékek között, és itt választhatja ki a megrendelni kívánt
terméket. Ön a termékek között a „Keresés” kereső mezőt kitöltve is rá tud 
keresni a megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint. Ha a 
Webáruházban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a keresési 
feltételeknek, akkor a rendszer automatikusan megjeleníti.

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy
a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Amennyiben
ez egy egyszerű termék (nincs szín vagy méretválasztéka), közvetlenül a találati 
listából is megvásárolható a „Kosárba rakom” gombra kattintva.

A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba Rakom” 
gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti 
kosarába. Amennyiben összetett termékről van szó, a legördülő menüből tudja 
kiválasztani a termék kívánt variációját, ezután kosárba helyezhető az árucikk.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) a 
Webáruház jobb oldalán, a “Kosár” piktogramra kattintva tudja ellenőrizni, 
illetve a „Kosár megtekintése” gombra kattintva.

3.3 Kosár



A „Kosár” felületen részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosarába 
helyezett termékek listáját, bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot.

Ezen a felületen még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen 
lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros „X” gombra 
kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is módosíthat a 
mennyiség melletti nyilak használatával.

A mennyiség megváltoztatása után a „Kosár frissítése” gombra kattintva 
aktualizálódik a darabszám.

A „Vásárlás folytatása” gomb használatával tovább böngészhet a Webáruházban 
anélkül, hogy kosarának tatalma elveszne, de választhatja a „Tovább a 
pénztárhoz” opciót is, mellyel folytathatja megrendelését.

3.4 Pénztár

„Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg szállítási és/vagy 
számlázási adatait. Amennyiben visszatérő vásárló, úgy a „Kattints ide a 
bejelentkezéshez” gombot megnyomva és bejelentkezve a rendszer 
automatikusan kitölti a szükséges mezőket az Ön tárolt adataival. Ezen adatok 
bármikor módosíthatók.

Természetesen lehetőség van a számlázási címtől eltérő szállítási cím 
megadására is.

Az adatok kitöltését követően ismét leellenőrizheti a kosárban szereplő 
termékek nevét, árát és a szállítási költség nélküli részösszeget az oldal alján 
található összesítő táblán.

A következő lépés a szállítási mód kiválasztása, amiről részletesen a 6. pont alatt
adunk tájékoztatást. A szállítási és kezelési költségek pont mellett egy lenyíló 
menüsorból választhatja ki az Önnek legszimpatikusabb szállítási módot. Amint 
ez megtörtént, a rendszer újraszámol, és megjeleníti Önnek a rendelése 
végösszegét. Itt a megrendelés elküldése előtt még utoljára leellenőrizheti 
megrendelésének helyességét.

Ezt követően tud a fizetési módok közül választani, ami jelen pillanatban 
történhet online, előre banki átutalással, illetve utánvéttel.

A megrendelés elküldése előtt bármikor módosítani tudja megrendelését és az 
adatbeviteli hibákat. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” 
gombra való kattintás után a Webáruház felületén már nincs lehetőség.



4. Megrendelések feldolgozása

4.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9.00-17.00 óráig. 
Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 
munkanapon kerül feldolgozásra.

4.2 A megrendeléseket folyamatosan fogadjuk a nap 24 órájában.

4.3 A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában: e-mailben 
kerülhet sor.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1 A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését késedelem 
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 
órán belül visszaigazoljuk, mely visszaigazoló email nem minősül az ajánlat 
elfogadásának, csupán jelzi, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és 
továbbította az illetékes munkatársunk felé.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció 
során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés 
azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek 
felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő 
végösszeget.

Az automatikus visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével tehát 
érvényes szerződés nem jön létre.

5.2 A Vásárló ajánlatát egy külön elfogadó e-mail útján fogadjuk el, melyben 
tájékoztatjuk Önt a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható 
kiszállítás pontos idejéről. A szerződés az ajánlat elfogadásáról szóló külön e-
mail Önhöz való megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus 
visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

5.3 A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de 
legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az elküldött rendelésére vonatkozó 
külön elfogadó e-mailünket.

5.4 Ha a rendelését már elküldte a részünkre és hibát vesz észre a visszaigazoló 
e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell felénk, a 
nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.5 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.

5.6 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására 
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő
egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő 
kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

6. Fizetési feltételek

Webáruházban jelenleg az alábbi fizetési módok közül választhat:

6.1 Készpénzes fizetés az áru átvételekor házhoz szállítás esetén: ha az utánvétes
szállítást választja, a számla ellenértékét az áru átvételekor a kézbesítőnek kell 
fizetnie. A futárnál egyelőre kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség. A 
szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja.

6.2 Fizetés banki előreutalással: amennyiben a rendelés során fizetési módként 
banki előreutalást választ, kérjük, hogy a megrendelés teljes végösszegét (az 
esetleges szállítási díjjal együtt) az alábbi bankszámlánkra átutalni: 11738008-
21462308 és a megjegyzés rovatban kérjük, tüntesse fel a rendelés azonosítóját! 
Ha a megrendelés összesítőn szereplő teljes összeget jóváírták bankszámlánkon, 
akkor indítjuk el a megrendelt termék(ek) szállítását.

7. Szállítási információk, módok és díjszabás

7.1 Szállítási információk

A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal 
felelősséget azért, ha a honlapon szereplő szállítási idő nem tartható. Az 
esetleges késedelem esetén a Webáruház minden esetben értesíti a Vásárlót és 
tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.

Általános teljesítési határidő (szállítási határidő), a visszaigazolástól számított 1-
4 munkanap. Részben történő teljesítés, kizárólag a vásárlóval történő 
egyeztetést követően kerül sor.

A Webáruházban vásárolt termékek kézbesítése, szállítása a GLS 
futárszolgálattal történik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 
óra közötti időszakban. Amennyiben ezen időszakban nem tartózkodik otthon, 



szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet 
megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett 
csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

A Vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel esetén az átvétel 
időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az 
átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel 
kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Vásárlónak a helyszínen 
kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású 
terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak utólag 
jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában 
elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy 
az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a 
megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a 
csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a 
sérülésekről a kiszállítást végző személytől kérni kell jegyzőkönyv felvételét. 
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a 
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét 
díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem 
vállalunk!

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a 
szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet 
tesz a csomag kiszállítására. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a 
megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre 
történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

7.2 Szállítási módok és díjszabás

7.2.1 Házhoz szállítás

A GLS futárszolgálat a Webáruházban megrendelt termékeket Magyarország 
egész területén házhoz szállítja a hét minden munkanapján. Az áru kézbesítése 
(házhoz szállítása) munkanapokon, munkaidőben 8-17 óra között történik.

A szolgáltatás díja: 1.250 Ft előre fizetés esetén és 1.500 Ft utánvét esetén.

A futárszolgálat kétszeri kiszállítási kísérletet vállal, ha egyik esetben sem 
sikerül a csomagot kézbesíteni a csomag visszaszállításra kerül a feladónak.



7.2.2 GLS Csomagpont

Magyarországon több mint 500 GLS CsomagPont üzemel.

A GLS csomagpont előnye, hogy gyors és elkerülhető a hosszú sorban állás és 
hosszú a nyitva tartás. A csomag biztonságát szolgálja az online nyomonkövetés.

Az így kézbesített csomag akár már megrendelés másnapján átvehető (ha a 
megrendelés 12 óráig beérkezik).

Sajnos nem minden  GLS csomagponton van lehetőség bankkártyás fizetésre.

8. RENDELÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI, ELÁLLÁSI JOG
A rendelések lemondását emailben kötelesek megtenni. A rendelések lemondása 
a rendeléstől számított első órában indoklás nélkül megtehető. A rendelés 
visszamondására csak az eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód! 
Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések 
visszautasítására részben, vagy teljes egészben (pl. rossz minőségű fénykép 
elküldése esetén). Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő
egyeztetést követően kerülhet sor!
A Lézer Duó Kft. által készült termékek mind egyedileg, a fogyasztók igényei, 
kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A 
fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet  29. paragrafusa alapján: "A fogyasztó nem 
gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék 
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."

9. JÓTÁLLÁS
Szolgáltató értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
nem vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozik. Egyéb kérdésben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltak alapján történik az eljárás.

10. Szavatossági igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti:
email: info@lezerduo.hu
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11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
11.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Lézer Duó Kft. 4002 Debrecen, Kádár dűlő 78.
E-mail: info@lezerduo.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal 
orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz 
jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor
a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett 
érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok 
szerint jár el. A hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató 
egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz 
visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben 
megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a 
Vásárlót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói 
jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen 
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

Ügyintéző: Nemes Brigitta

E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu
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bekelteto@hbkik.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése

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 az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

12. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ 
MÓDOSÍTÁSA
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók 
Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A 
módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata 
alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően
leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

13. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a 
termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a 
Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon 
károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

14. FELHASZNÁLÁS TOVÁBBI FELTÉTELEI
14.1. Felelősség
Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, 
hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és 
nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi 
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen 
túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított 
magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata 
során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se 
közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős 
saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik 
az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Honlap 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. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási 
pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira 

mailto:szabo.reka@hbkik.hu


vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért 
Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata 
során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles 
eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a 
Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag 
Vásárlót terheli a felelősség.

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

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján 
létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a 
Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

14.2. Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a 
Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő 
jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi 
jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon 
keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi 
tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve 
többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének 
elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet,
megvalósítást).

A Honlap 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.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, 
a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot 
Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek
bármely használatára, hasznosítására. A Honlap 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.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös
tekintettel a www.lezerduo.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a



Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint
az  internetes  reklámfelületeire.  Tilos  minden  olyan  tevékenység,  amely  a
Szolgáltató  adatbázisának  kilistázására,  rendszerezésére,  archiválására,
feltörésére  (hack),  forráskódjainak  visszafejtésére  irányul,  kivéve,  ha  erre  a
Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele
nélkül  tilos  a  Szolgáltató  által  rendelkezésre  bocsátott  felület,  illetve
keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni,
abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A  Szolgáltatás  igénybevételével  Vásárló  elfogadja,  hogy  a  Szolgáltató  a
Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó
Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön
díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.11.30.
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