
Általános Szerződési Feltételek 
 
1. A szerződő felek 
 
1.1 Eladó 
 
Megnevezése:  Artus Galéria Kft. 
Székhelye:   6791 Szeged, Gyalu u. 6. 
Szalon címe:  2040 Budaörs, Budapesti út. 28. fsz.2. 
Cégjegyzék száma: 06-09-023859 
Adószáma:   10680751-2-06 
 
1.2 Vásárló 
 
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz az Artus Galéria Kft. „Bambus Fizio-Med” 
webáruházának internetes felületén keresztül árut megrendel, vásárol. 
 
1.3 Szállító 
 
Az Artus Galéria Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta). 
 
2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja 
 
Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a 
webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló 
jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 
 
Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között 
létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az 
Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, 
valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 
 
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben 
bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a 
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást 
biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja. 
 
3. A szerződés tárgya 
 
A szerződés tárgya a www.bambusfiziomed.hu oldalon levő internetes áruházban található 
valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A szerződés nyelve magyar. A 
Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti 
meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit 
elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. 
 
4. A Vásárló személyes adatainak kezelése 
 
A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó 
részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a 
webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz 
elengedhetetlenül szükségesek. 



Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja 
nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez 
alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló 
részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé 
történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és 
mértékben. 
 
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége 
körében a következőket: 
 

a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. 
 
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: 
    telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. 
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érd ekében: 
    vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név. 
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett. 
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolí tása. 
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
    A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart. 
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
    A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: 
 

1. Magyar Posta Zrt. 
                   1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
                   ugyfelszolgalat@posta.hu 
                   Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
                   Adószám:10901232-2-44 
                   Weboldal: http://www.posta.hu 
                   ÁSZF: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 
                   Adatvédelmi szabályzat: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 
 
8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az 
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs t ársadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 
5. A szerződés létrejötte és módosítása 
 
5.1 Általános jellemzők 
 
A Szerződés az Eladó www.bambusfiziomed.hu weboldalán levő webáruházában történő 
megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való 
vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. 
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A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. 
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a 
megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a 
megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a 
Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről. 
 
5.2 Megrendelés módosítása, törlések 
 
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem 
törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Elérhetőségeink menüpontjában 
megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés 
visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges. 
 
Az át nem vett csomagok szállítási költsége a vásárlót terheli, melyet minden esetben kiszámlázunk. 
A következő vásárlás ezután már csak előre utalással történhet az előzőleg át nem vett csomag 
szállítási költségének megtérítése után. 
 
5.2.1 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 
 
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt 
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „ Megrendelés” gombra kattintva 
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről 
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések 
esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerző dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az 
Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 
Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek 
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési 
kötelezettséget von maga után. 
 
5.2.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 
 
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési 
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a 
megrendelés leadására. 
 
1. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az 
Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az 
Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e -mail 
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön 
köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján 
haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja 
meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert 
elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. 
 
2. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e -mail 
útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által 
történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás). 
 



5.3 Árak 
 
A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó egységára, amely forintban értendő. Az ár az adott 
pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a 
jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e -mailben is 
szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. 
 
5.4 Fizetési feltételek 
 
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét BARION bankkártyás fizetéssel vagy 
utánvétellel egyenlítheti ki. 
BARION bankkártyás fizetés esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét a BARION felületén kell 
teljesíteni. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően ind ítja 
a szállítást. 
Utánvétel esetén 190 Ft-os kezelési költséget számolunk fel.  Utánvétellel történő fizetés esetén az 
áru és a szállítás ellenértékét átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi 
elismervény ellenében. 
 
További információk a BARION-ról: 
 

MIT JELENT A BARION™? 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud 

bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webshopunkban. 

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz 

kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

FIZESSEN KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati 

dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. 

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaadatait egyetlen Barion 

elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a 

biztonságodat is növeli! 

Fizetéshez használhatja: 

- Mastercard vagy Maestro bankkártyáját 

- Visa vagy Electron bankkártyáját 

- Amex bankkártyáját 

 FIZESSEN KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL 

Ha nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltöltött Barion egyenlegedét, amelyet 

átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak önnek pénzt 

küldeni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tudz fizetni. 

INGYENES 

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, 

valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. 



A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és 

visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes. 

BARION ALKALMAZÁS 

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt 

küldhet vagy fogadhat. 

ELSŐ A BIZTONSÁG 

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig 

ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya 

adatokat vagy jelszót. A böngészője zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal 

tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.  

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult 

bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint 

alakították ki. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN 

www.barion.com 

 
5.5 Szállítás 
 
Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a 
megrendelést követő 3 -6 munkanapon, de legkésőbb 10 munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az 
adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel. A kiszállításra vonatkozó határidőt a 
webáruházban a termékek adatlapján tüntetjük fel a Vásárló számára. A kiszállítás pontos napjáról az 
Eladó emailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót. 
 
Miután közvetlen raktárkészlettel nem rendelkezünk minden termékcsaládból, egyes termékeinket 
közvetlenül a forgalmazóktól szerezzük be, ezért egyes termékek aktuálisan jelzett mennyisége 
eltérhet a webáruházban jelzett mennyiségtől, előfordulhat, hogy nincs készleten az adott termék, 
annak ellenére, hogy webáruházunkban a "KÉSZLETEN" feliratot látja. Minden termékünk mellett 
megtalálja a várható szállítási időt. 
 
5.6 Sikertelen kézbesítés 
 
A Szállító a szállítási mód függvényében kétszer kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A sikertelen 
kiszállítás után további 2-7 napig átvehető a megrendelt termék a szállító cégnél (Magyar Posta Zrt.). 
Ezután a megrendelt terméket visszaszállítják az Eladó telephelyére. A 
Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót 
terhelik. 
 
6. Az elállás joga 
 
 
Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen rögzített feltétel 
nélküli elállási jogával. 
 
A megrendelés átvételétől számítva Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e 
szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés 
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teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az 
elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az 
Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) 
az alábbi címre:  
 
Postai úton: Artus Galéria Kft.  6791 Szeged Gyalu u. 6. 
 
Elektronikus úton: info@bambusfiziomed.hu 
 
Ebből a célból kérjük használja a megrendelés visszaigazolásában mellékelt elállási/felmondási 
nyilatkozat-mintát. 
 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát. 
 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek 
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választott). 
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A 
visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 
Az elállási jog minden, postán vagy futárral kiszállított, vagy személyesen átvett termékre vonatkozik, 
ami bontatlan, vagy szállítás során sérült csomagolásban található, a termék a gyárilag megjelölt 
mennyiséget tartalmazza, azaz a termék nem lett használatba véve, garancialevél kiállítása esetén 
azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. (Elállás esetén a számlát nem szükséges visszaküldeni.) 
 
Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog: 
 
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet megfogalmazza a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog 
alóli kivételt arra az esetre, ha olyan zárt csomagolású termékről van szó, amely egészségvédelmi 
vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 
Az általunk értékesített kozmetikumok akkor küldhetőek vissza, ha a csomagolást, a védőfóliát még 
nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba. 
 
8. Kellékszavatosság 
 
Milyen esetekben élhet a kellékszavatosság jogával? 
 
Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 
Mit jelent a kellékszavatosság? 
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a 



kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért(pontosabban: a 
vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági 
felelősséggel tartozik. 
 
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan 
hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak 
akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). 
 
Tehát, ha például egy krém felbontásakor azt tapasztalja , hogy kellemetlen, romlott szagú, akkor a 
kellékszavatosság jogával léphet fel. Ez egy olyan rejtett hiba, amit a jóhiszemű Eladó sem ismert, 
ennek ellenére felelős a hibás teljesítésért a Vevővel szemben.  
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellészavatossági igénye alapján? 
 
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy 
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 
kijavítást vagy 
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 
leszállítását vagy a hibát 
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a 
szerződéstől is elállhat. 
 
Esetünkben csupán 1-2 elektromos termék található a kínálatunkban, így a kijavítással kapcsolatos 
részek elhanyagolhatóak. 
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
Milyen határidővel érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés 
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 
érvényesítheti. 
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást 
vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
9. Termékszavatosság 
 
Mit jelent a termékszavatosság? 



Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által 
fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját 
javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem 
lehetséges - a terméket cserélje ki. 
 
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor 
hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
 
Milyen esetben élhet termékszavatosság jogával? 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön a termék hibája és választása alapján, kellékszavatossági 
jogával élhet vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján? 
 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
 
A  fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba 
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A 
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven 
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 
bizonyítania. 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 
felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
10. Jótállás 
 
Mit jelent a jótállás? 



A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a 
hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás 
esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, 
jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt 
keletkezett.  
 
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 
 
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban 
rögzített határidő az irányadó. 
 
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 
eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor 
is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
 
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget 
köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. 
 
Hibás teljesítés esetén az Artus Galéria Kft. jótállásra köteles.  
 
Példa a jótállásra: Egy pumpás kozmetikum nem megfelelően kinyomható a tégelyből. Ebben az 
esetben azonnal cseréljük a terméket. Ha a pumpa részén törés látható meg kell vizsgálnunk, hogy a 
hiba például egy elejtésből eredt-e. 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
 
A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt. 
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállás kötelezettsége alól? 
 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági 
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 
nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 8. és a 9. pontban 
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik 
 
11. Fogyasztói jogviták rendezése 
 
A Vendég/Vásárló panasszal élhet a szolgáltatás bármely részével, termékkel kapcsolatban.  
 
Panaszt bejelentheti elérhetőségeinken: 
 
Postai levélben: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2/4. 
Elektronikus levélben: info@bambusfiziomed.hu 
Telefonon: +36 20 441 81 81 
 
Az Artus Galéria Kft. a panasz bejelentésére haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül 
írásban válaszol, megoldást javasol. 
 



A Vásárlónak joga van számára nem elfogadható válasz, megoldás esetén fogyasztói rdekvédelemhez 
fordulni. 
 
Elérhetőség: 
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
Faxszám: +36 1 210 4677 
 
A Vendégnek/Vásárlónak joga van jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
békéltető testülethez fordulni. 
 
Elérhetőség: 
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax szám: 06-1-488-2186  
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.hu 
 
Magyarország összes megyéjének békéltető testületét a Panaszkezelési tájékoztatónkban gyűjtöttük 
össze. 
 
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita 
esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető 
testület illetékes. 
 
A békéltető testületek együttműködnek a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére irányuló 
eljárások joggyakorlatának fejlesztése, a döntések egyöntetűsége, a szakmaiság javítása, valamint a 
legjobb gyakorlatok átvétele érdekében. 
 
Nem mindennapi a szalonunk történetében, de amennyiben felmerül az igény a kialakult vitás 
helyzet alternatív úton való rendezésére, nyitottak leszünk a békéltető testülettel együttműködni és 
az alternatív vitarendezési fórumot igénybe veszük a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. 
 Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre 
kattintva érheti el: 
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
 
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, 
majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült 
közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. 
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az 
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési 
fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek 
eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a 
vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. 
 
12. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja 
 

http://www.bekeltetes.hu/


Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban 
megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés 
nem utal magatartási kódexre. 
 
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő 
megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek 
minősül. 
 
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény 
megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés 
megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. 
Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az 
számára hozzáférhetővé válik. 
 
13. Felelősségkorlátozás 
 
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel 
és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának 
kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. 
 
A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot 
megértette és elfogadja. 
 
Webáruházunkban csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés 
ellenértékének kifizetéséért webáruházunk nem vállal felelősséget. 
 
Adatvédelmi tájékoztató 
 
Adatkezelési tájékoztatónk 2018.06.01-jétől érvényes. 
A teljes tájékoztatónkat a www.bambusfiziomed oldalunkon találhatja a 
https://www.bambusfiziomed.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-aszf/ fül alatt. 
 
Röviden 
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, 
hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy 
az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását. 
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk 
eleget. 
 
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy kérésére, meg kell 
küldeni. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. 
 
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. 

http://www.bambusfiziomed/
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Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. 
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. 
 
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az 
info@bambusfiziomed.hu címen. 
 
A személyes adatok törlését a lemondom@bambusfiziomed.hu címen lehet kérni. 
 
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
ARTUS Galéria Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”),  
Székhely: 6791 Szeged, Gyalu u. 6. 
Cégjegyzékszám: 06-09-023859  
Szalon címe:  2040 Budaörs, Budapesti út 28. 
Levelezési cím:  1024 Budapest Margit krt. 43-45. 
Honlap címe: www.bambusfiziomed.hu  
E-mail cím: info@bambusfiziomed.hu  
Telefonszám: +36 20 4 173 473 
 
ADATFELDOLGOZÓ 
 
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az 
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 
Társaságunk szolgáltatói 
 
Társaságunk a honlapja létrehozásához külső szolgáltatást vett igénybe. A kész honlap karbantartását 
az Artus Galéria Kft. végzi. 
Ezen kívül további IT szolgáltatásokat bíztosítanak részünkre külső szolgáltatók (tárhelyszolgáltatás, 
webáruház felület működtetése, időpontfoglalás), ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk 
tartamáig - kezeli a megadott személyes adatokat. Az általuk végzett művelet: személyes adatok 
tárolása a szerveren. 
A webáruházunkban megrendelt termékek kézbesítését az MPL futárszolgálat végzi, akihez a 
szállításhoz nélkülözhetetlen személyes adatok kerülnek. 
 
Adatfeldolgozó megnevezése: 
 
Webshop – E-shop Gyorsan 
Üzemeltető: Bohemiasoft s.r.o. 
Cím: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice 
Cégjegyzékszám: 28090403 
Adószám: CZ28090403 
Telefonszám:  +36 1 701-0252 
Honlap címe: https://www.eshop-gyorsan.hu/  
Atavédelmi nyilatkozat: https://www.eshop-gyorsan.hu/gdpr/gdpr_hu.pdf  
Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az 
Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője) 
 
Honlap létrehozója – marketing tanácsadó 
Sziklai Orsolya egyéni vállalkozó 
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2120 Dunakeszi, Szabadka utca 18. 2/9 
Adószám: 68598970-1-33 
 
Booked4.us Bt. – időpontfoglaló rendszer 
Név: booked4.us Bt.  
Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.  
Képviselő neve: Balogh Péter  
Cégjegyzékszám: 13-06-068633  
Adószám: HU25149463-2-13 
Honlap címe: https://booked4.us/hu/  
Adatvédelmi tájékoztató: 
https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html?v=20180802_1340  
 
Webtárhely szolgáltató – Cloud 
EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968191 
Honlap címe: https://www.cloud.hu/   
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.cloud.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/   
 
MPL Küldemények kézbesítése 
Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Adószám: 10901232-2-44 
Honlap: www.posta.hu  
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato  
 
A Szolgáltatók, mint adatkezelők ezúton tájékoztatják a www.bambusfiziomed.hu  weboldal 
látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az 
adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és 
gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és 
technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § 
(1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, időpont foglalóval, 
szolgáltatás igénybevevővel, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni 
kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 
 
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 
 
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat 
kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel 
járna, és a személyes adat kezelése 
 
· az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
· az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
 
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll. 
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A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is. 
 
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például 
egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, 
valamint 
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási 
száma. 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: 
www.bambusfiziomed.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi 
oldalról: https://www.bambusfiziomed.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  
 
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 
A tájékoztatóban megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is. 
 
Értelmező fogalmak (3.§) 
1. érintett/Felhasználó: 
     bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -  
     azonosítható természetes személy; 
 
2. személyes adat: 
    az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy  
    vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző  
    ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
3. különleges adat: 
 
 
     a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  
         vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre  
         vonatkozó személyes adat, 
     b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  
         személyes adat; 
 
4. hozzájárulás: 
    az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson  
    alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes  
    körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez; 
 
5. tiltakozás: 
    az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés  
    megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
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6. adatkezelő: 
    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy  
    amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre  
    (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa  
    megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
7. adatkezelés: 
    az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek  
    összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,  
    felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy  
    összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további  
    felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
    azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
8. adattovábbítás: 
    az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
9. nyilvánosságra hozatal: 
    az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
10. adattörlés: 
       az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges 
 
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
 
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  
       időre történő korlátozása céljából; 
 
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  
      függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az  
     alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
15. adatfeldolgozó: 
       az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy  
       amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján  
       történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 
 
16. adatfelelős: 
       az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű  
       adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
 
17. adatközlő: 
       az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az  
       adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 
 
18. adatállomány: 
       az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 



19. harmadik személy: 
       olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki  
       vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
 
Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§) 
 
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha 
 
· ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
· azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi  
  önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 
 
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen  
    érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 
3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes  
    hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,  
    valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához  
    vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett 
személyes adatai kezelhetőek. 
 
4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának  
    érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem  
    szükséges. 
 
5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés  
    végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes  
    adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az  
    adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,  
    adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,  
    hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti  
    kezeléséhez. 
 
6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett  
    adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
 

· a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
· az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek  

                érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 
 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (1) bekezdése: "A szolgáltató a 
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén 
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes 
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben 



meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a 
szükséges mértékben és ideig." 
 
Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2]) 
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
 
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. 
 
3. A vásárló jogosult tájékoztatást kapni az adatvédelmi incidensekről, ha azok valószínűsíthetően 
magas kockázattal járnak a jogaira és szabadságaira nézve. Adatvédelmi incidens akkor következik be, 
ha a személyes adatok elvesznek, megsemmisülnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülnek. Az 
adatvédelmi incidenseket az adatvédelmi hatósághoz is be kell jelenteni 72 órán belül. Amennyiben 
az adatfeldolgozó (a bambusfizio.hu webshop esetében a E-shop Gyorsan webáruház rendszer) 
értesül ilyen incidensről, akkor azt köteles jelezni a rendszerben működtetett áruházak tulajdonosai 
(adatkezelők) felé. 
 
Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4]) 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
Funkcionális adatkezelés 
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése 
körében a következőket: 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 
    Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési dátum, telefonszám,  
    másodlagos telefonszám, fax szám, szállítási cím, számlázási cím, alapértelmezett deviza,  
    alapértelmezett nyelv, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. 
 
3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett. 
 
4. Az adatgyűjtés célja: 
    Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés  
    létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az  



    abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá  
    hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. 
 
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
    A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről  
    szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 
 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell 
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.                                                            
 
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 
    A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben  
    tartásával. 
 
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
     A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 
 

- postai úton a 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2/4-es levelezési címen 
- e-mail útján az info@bambusfiziomed.hu  e-mail címen 

     - az időpontfoglaló rendszerünkből a data-control@booked4.us e-mail címen 
     - webshopunkból a  info@bohemiasoft.cz e-mail címen.   
 
     - megrendelését és a megrendeléshez fűződő minden adatát kérésére felismerhetetlenné  
       teszzük, azután a megrendelés adatai semmilyen formában nem lesznek elérhetőek. 
 
8. Az adatkezelés jogalapja: 
   a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi  
   szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  
   szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb 
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell 
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, 
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
 
A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.) 
1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, 
valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 
 
2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb 
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell 
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 
nyújtásához és az 
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Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az 
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
 
3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így 
különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus 
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél 
előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 
 
4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét 
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az 
adatkezelést megtilthassa. 
 
5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, 
valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az 
igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el 
kell végezni. 
 
6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a 
szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel 
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 
 
 Cookie-k (sütik) kezelése 
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal cookie adatkezelése körében a 
következőket: 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 
2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt 
cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem 
szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 
 
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 
 
4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
 
5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók 
nyomon követése. 
 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session 
cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. 
 
7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 



8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a 
cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont 
beállításai alatt. 
 
9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás 
vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 
 
10. A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz 
igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket. A Szolgáltató a Google Inc. 
Google Analytics és Google Ads szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont 
(web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap 
használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a 
Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat 
harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. 
megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében 
olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a 
látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, 
érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő 
cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A 
Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon 
érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-
k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi 
honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására 
nincs lehetőség. 
 
Hírlevél, DM tevékenység 
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 
megkeresse. 
 
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
 
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a 
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 
üzenetben lévő linkre kattintva. 
 
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket: 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 



5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. 
 
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
 
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus küldése az érintett részére, tájékoztatás 
nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 
 
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 
 
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
 
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen 
egy kattintással leiratkozhat a hírlevélről. 
 
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
6. § (5) bekezdése: 
 
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott 
körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. 
Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló 
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára 
kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 
 
Ügyféllevelezés (kapcsolat, véleményküldés, segítség) 
1. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, hirdetni szeretne az 
oldalunkon, vagy egyéb módon együttműködni, véleményét szeretné velünk megosztani, vagy 
segítséget kérni, a honlapon megadott módon illetve kapcsolat-felvételi űrlapokon kapcsolatba 
léphet a szolgáltatás szerkesztőivel. 
 
2. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként 
megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézése után azonal törli. 
 
Facebook 
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége 
körében a következőket: 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, 
illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
 
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és 
lájkolta a weboldalt. 



 
4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, 
termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. 
 
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és 
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, 
illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/  címen 
tájékozódhat az érintett. 
 
6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, 
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal 
szabályozása vonatkozik: 
 
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/ ) 
 
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
Facebook.com weboldalon. 
 
Adattovábbítás 
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adattovábbítási tevékenysége 
körében a következőket: 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. 
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: 
 
Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. 
 
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: 
 
Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név. 
 
3. Az érintettek köre: 
A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett. 
 
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása. 
 
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés 
lebonyolításáig tart. 
 
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a 
következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: 
 
1. Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  



ugyfelszolgalat@posta.hu        
Cégjegyzékszám: 01-10-042463  
Adószám:10901232-2-44 
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7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz 
szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését. 
 
8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az 
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 
 Adatbiztonság (7.§) 
1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy 
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
 
2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha 
azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további 
intézkedésekkel biztosítja 
 
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés  
    segítségével történő használatának megakadályozását; 
 
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 
 
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte 
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
 
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
 
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
 
6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több 



lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb 
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
 
Az érintettek jogai (14.-19.§) 
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai 
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a 
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 
 
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 
 
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok 
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok 
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 
 
4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,legfeljebb azonban 
30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 
 
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása 
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 
 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a 
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 
 
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. 
 
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos 
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat 
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény 
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elrendelte. 
 
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét 
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 
meg egyértelműen. 
 



10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, 
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
Jogorvoslat 
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; 
 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 
írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat 
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 
 
4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Bírósági jogérvényesítés (22.§) 
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 
Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 
 
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az 
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
 



4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért 
adat kiadására kötelezi. 
 
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát 
az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, 
ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 
 
6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - 
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai 
megkövetelik. 
 
Kártérítés és sérelemdíj (23. §) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU#d1e2145-
1-11. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 
2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 
sérelemdíjat követelhet. 
 
3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő 
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó 
sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj 
megfizetésének kötelezettsége alól,ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának 
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
 
4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
Zárszó 
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 
 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban: Infotv.)                                    
 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)                                                            
 
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról; 
 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
(különösen a 6.§-a) 
 
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 
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Vásárlási tudnivalók 
 
1. A vásárlás menete 
Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül 
böngészhet, illetve vásárolhat. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. 
Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy legördülő menük 
segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet. A termékek adatlapján megjelenített 
képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 
 
A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja. 
 
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési 
módot, illetve adhatja le rendelését. Ha még nem vásárolt ebben az áruházban, akkor célszerű  
regisztrálnia magát, azonban regisztráció nélkül is vásárolhat webáruházunkban, ahol a vásárlás 
lebonyolításához elengedhetetlen adatokat kell megadnia. 
 
Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük elérhetőségeinken vegye fel a 
kapcsolatot munkatársainkkal. 
 
2. A megrendelések feldolgozása 
A megrendelések feldolgozása minden munkanap  12.00 óráig történik. A megrendelés, amennyiben 
a megadott idő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk 
minden esetben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 
 
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt 
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva 
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről 
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén 
Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó 
által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint 
 
Ön a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek 
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési 
kötelezettséget von maga után. 
 
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési 
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 
 
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a 
megrendelés leadására. 
 
- A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön 
megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata 
elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön 
adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – 
a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben 
Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt 
nem érkezett meg rendszerünkbe. 
 



- Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján 
visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő 
elfogadásával jön létre (második visszaigazolás). 
 
3. Szállítási határidők 
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-7 munkanapon belül történik. Ettől 
eltérően egyes termékek szállítása hosszabb idő is lehet. Minden termék mellet megtalálható a 
szállítási idő, ezt kérjük vegye figyelembe a megrendelésnél. 
 
Bizonyos Fizetési módoknál a szállítási idő ennél hosszabb illetve rövidebb is lehet, de a megrendelést 
10 munkanapon belül teljesítjük. 
 
Miután közvetlen raktárkészlettel nem rendelkezünk minden termékcsaládból, ezért egyes 
termékeinket közvetlenül a forgalmazóktól szerezzük be, ezért egyes termékek aktuálisan jelzett 
mennyisége eltérhet a webáruházban jelzett mennyiségtől, előfordulhat, hogy nincs készleten az 
adott remék, annak ellenére, hogy webáruházunkban a "KÉSZLETEN" feliratot látja. 
 
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes 
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően 
kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 
küldőjének részére! 
 
A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért 
kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára. 
 
4. Árak 
A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó egységára, amely forintban értendő. Az ár az adott 
pillanatban érvényes. A termék és szállítási szolgáltatás az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék 
megnevezése mellett, majd a rendelésről visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek 
közös egyetértésével módosítható. 
 
5. Garancia 
Webáruházunk a törvényben előírt garanciákat vállalja.  
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 45/2014. (II. 26.)  kormány rendeletben 
foglaltak az irányadóak. 
 
Fogyasztási kifogás esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot 
munkatársainkkal. 
 
6. Az elállás joga 
 
 
Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen rögzített feltétel 
nélküli elállási jogával. 
 
A megrendelés átvételétől számítva Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e 
szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés 
teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az 
elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az 
Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
 



Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) 
az alábbi címre:  
 
Postai úton: Artus Galéria Kft.  6791 Szeged Gyalu u. 6. 
 
Elektronikus úton: info@bambusfiziomed.hu 
 
Ebből a célból kérjük használja a megrendelés visszaigazolásában mellékelt elállási/felmondási 
nyilatkozat-mintát. 
 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát. 
 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek 
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választott). 
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A 
visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 
Az elállási jog minden, postán vagy futárral kiszállított, vagy személyesen átvett termékre vonatkozik, 
ami bontatlan, vagy szállítás során sérült csomagolásban található, a termék a gyárilag megjelölt 
mennyiséget tartalmazza, azaz a termék nem lett használatba véve, garancialevél kiállítása esetén 
azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. (Elállás esetén a számlát nem szükséges visszaküldeni.) 
 
Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog: 
 
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet megfogalmazza a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog 
alóli kivételt arra az esetre, ha olyan zárt csomagolású termékről van szó, amely egészségvédelmi 
vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 
Az általunk értékesített kozmetikumok akkor küldhetőek vissza, ha a csomagolást, a védőfóliát még 
nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba. 
 
8. Kellékszavatosság 
 
Milyen esetekben élhet a kellékszavatosság jogával? 
 
Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 
Mit jelent a kellékszavatosság? 
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a 
kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért(pontosabban: a 
vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági 
felelősséggel tartozik. 
 



Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan 
hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak 
akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). 
 
Tehát, ha például egy krém felbontásakor azt tapasztalja , hogy kellemetlen, romlott szagú, akkor a 
kellékszavatosság jogával léphet fel. Ez egy olyan rejtett hiba, amit a jóhiszemű Eladó sem ismert, 
ennek ellenére felelős a hibás teljesítésért a Vevővel szemben.  
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellészavatossági igénye alapján? 
 
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy 
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 
kijavítást vagy 
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 
leszállítását vagy a hibát 
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a 
szerződéstől is elállhat. 
 
Esetünkben csupán 1-2 elektromos termék található a kínálatunkban, így a kijavítással kapcsolatos 
részek elhanyagolhatóak. 
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
Milyen határidővel érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés 
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 
érvényesítheti. 
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást 
vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
9. Termékszavatosság 
 
Mit jelent a termékszavatosság? 
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által 
fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját 
javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem 
lehetséges - a terméket cserélje ki. 



 
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor 
hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
 
Milyen esetben élhet termékszavatosság jogával? 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön a termék hibája és választása alapján, kellékszavatossági 
jogával élhet vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján? 
 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
 
A  fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba 
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A 
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven 
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 
bizonyítania. 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 
felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
10. Jótállás 
 
Mit jelent a jótállás? 
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a 
hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás 
esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, 
jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt 
keletkezett.  



 
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 
 
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban 
rögzített határidő az irányadó. 
 
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 
eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor 
is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
 
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget 
köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. 
 
Hibás teljesítés esetén az Artus Galéria Kft. jótállásra köteles.  
 
Példa a jótállásra: Egy pumpás kozmetikum nem megfelelően kinyomható a tégelyből. Ebben az 
esetben azonnal cseréljük a terméket. Ha a pumpa részén törés látható meg kell vizsgálnunk, hogy a 
hiba például egy elejtésből eredt-e. 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
 
A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt. 
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállás kötelezettsége alól? 
 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági 
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 
nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 8. és a 9. pontban 
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik 
 
11. Fogyasztói jogviták rendezése 
 
A Vendég/Vásárló panasszal élhet a szolgáltatás bármely részével, termékkel kapcsolatban.  
 
Panaszt bejelentheti elérhetőségeinken: 
 
Postai levélben: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2/4. 
Elektronikus levélben: info@bambusfiziomed.hu 
Telefonon: +36 20 441 81 81 
 
Az Artus Galéria Kft. a panasz bejelentésére haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül 
írásban válaszol, megoldást javasol. 
 
A Vásárlónak joga van számára nem elfogadható válasz, megoldás esetén fogyasztói rdekvédelemhez 
fordulni. 
 
Elérhetőség: 
 



Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
Faxszám: +36 1 210 4677 
 
A Vendégnek/Vásárlónak joga van jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
békéltető testülethez fordulni. 
 
Elérhetőség: 
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax szám: 06-1-488-2186  
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.hu 
 
Magyarország összes megyéjének békéltető testületét a Panaszkezelési tájékoztatónkban gyűjtöttük 
össze. 
 
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita 
esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető 
testület illetékes. 
 
A békéltető testületek együttműködnek a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére irányuló 
eljárások joggyakorlatának fejlesztése, a döntések egyöntetűsége, a szakmaiság javítása, valamint a 
legjobb gyakorlatok átvétele érdekében. 
 
Nem mindennapi a szalonunk történetében, de amennyiben felmerül az igény a kialakult vitás 
helyzet alternatív úton való rendezésére, nyitottak leszünk a békéltető testülettel együttműködni és 
az alternatív vitarendezési fórumot igénybe veszük a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. 
 Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre 
kattintva érheti el: 
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
 
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, 
majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült 
közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. 
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az 
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési 
fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek 
eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a 
vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. 
 
12. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja 
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban 
megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés 
nem utal magatartási kódexre. 
 
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő 
megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek 
minősül. 

http://www.bekeltetes.hu/


 
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény 
megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés 
megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. 
Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az 
számára hozzáférhetővé válik. 
 
13. Felelősségkorlátozás 
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel 
és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának 
kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. 
 
A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette 
és elfogadja. Webáruházunkban csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő 
megrendelés ellenértékének kifizetéséért webáruházunk nem vállal felelősséget. 


