Általános Szerződési Feltételek
1. Preambulum
Jelen Átalános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a HUTECH DR Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a
Szolgáltató által üzemeltetett weboldalán – www.belvarosautomoso.hu – (továbbiakban: Weboldal) keresztül
elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait, valamint a 2001. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a
továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.
2. Általános rendelkezések
A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal célja, hogy a Weboldalon elérhetővé tett szolgáltatásokat Szolgáltató
üzletszerűen értékesítse. A Weboldal szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele – természetes, vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság – jogosult igénybe venni és magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban
együttesen: Felek) a fent megjelölt Weboldalon keresztül kötnek.
Szolgáltató Ügyfelei részére környezetbarát, szárazgőz technológiás autómosási- és kapcsolódó autókozmetikai
szolgálatásokat végez. A megbízással az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a Felek közti
szerződés, illetve szerződésmódosítás nem tartalmaz részben vagy egészben ellentétes rendelkezést, jelen ÁSZF
rendelkezései alkotják a Felek közt létrejövő szerződés/ szerződésmódosítás részét.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF és a Felek közti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései
eltérnek egymástól, illetve ellentmondásosak, a Felek közötti szerződés/szerződésmódosítás rendelkezései az
irányadóak.
A megrendeléssel az Ügyfél tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Jelen ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető és
letölthető a Szolgáltató Weboldaláról: https://www.belvarosautomoso.hu.
Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az elektronikus utat biztosító fél nem rögzíti
a szerződést, az nem kerül iktatásra, és később nem hozzáférhető.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével az Ügyfél és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen
ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés
nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
3. Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve:
Szolgáltató székhelye:
Szolgáltató teljesítési helye:
Szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló
elektronikus levelezési címe:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Telefonszáma:
Szerződés nyelve:

HUTECH DR Kft.
8000 Székesfehérvár, Fiskális utca 59.
8000 Székesfehérvár, Távírda utca 1-3. – Belváros Parkolóház -1.szint
hello@belvarosautomoso.hu
07-09-008168
12721586-1-07
+36 70 657 5984
magyar

4. Szolgáltató kötelezettségei
Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, a szolgáltatást a szerződésben meghatározott
minőségben és a szolgáltatás leírása szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően szolgáltatni.
Az Ügyfél a megrendelései során kétféle fizetési módot vehet igénybe a szolgáltatás helyszínén: készpénz vagy
bankkártya - amennyiben a Felek ettől eltérően írásban nem rendelkeznek.
Szolgáltató köteles a kiegyenlített szolgáltatásról számlát kiállítani, melyet elektronikus úton – pdf –
formátumban küld meg az Ügyfél által megadott e-mail címre.
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5. Ügyfél kötelezettségei
Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a teljesítés helyszínén kizárólag előre
megváltott parkolójeggyel, parkolóbérlettel vehetők igénybe, tekintettel arra a körülményre, hogy a teljesítés
helyszíne a Belváros Parkolóház épületén belül található.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatás fizetési kötelezettséget von maga után,
továbbá a fizetési kötelezettség a megrendelt szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes.
A Szolgáltató azon üzleti kapcsolatban lévő Ügyfelei - jogi személyek - , számára akik havonta több alkalommal
igénylik a szolgáltatást – külön írásos megállapodás alapján – lehetőség van a megrendelt szolgálatásokat jelen
ÁSZF-ben foglaltoktól eltérően, havi elszámolással, határidőre megfizetni.
Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a szolgáltatási díjat és igénybe venni a szolgáltatást.
Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását,
amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés
teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek.
Az Ügyfél bármely szolgáltatás igénybevétele esetén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a
fogyasztók megtévesztésével jár (különös tekintettel az értékesített szolgáltatások körére és jellegére).
Kizárólag az Ügyfél felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet a termék általa történő
reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami
szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a
nála bekövetkező esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet.
6. Regisztráció/Szolgáltatás megrendelése
Az Ügyfél a Szolgáltató szolgáltatásait a teljesítés helyszínén időpontfoglalás nélkül szabad kapacitás
függvényében veheti igénybe, vagy előzetes időpontegyeztetéssel a Szolgáltató által megadott telefonos
elérhetőségen, továbbá a Weboldalon keresztül. Az Ügyfél és Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére
jogosító szerződés a Weboldalon 4 (négy) lépésből álló elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus
úton jön létre az alábbiak szerint.
A Weboldal főoldalán található „Időpontot foglalok” gombra történő kattintással a megjelenő Naptárból (1) van
lehetőség az első szabad időpont megtekintésére/kiválasztására.
Az Ügyfélnek ezt követően ki kell választania az igényelt Szolgáltatást (2), majd az adott szolgáltatáshoz
kapcsolódó „Tovább” gombra történő kattintással lehetséges a pontos Időpont (3) kiválasztása – felugró naptár
tetszőleges napjára történő kattintással és kapcsolódó időpont kiválasztásával - , mely a „Tovább” gomb
választásával kerül rögzítésre, valamint itt van lehetőség szükséges esetén az időpont törlésére/módosítására.
Az időpont Véglegesítését (4) követően az Ügyfélnek szükséges megadnia a személyes adatait, valamint
lehetősége van fiók létrehozására is.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólag személyes adatainak kezeléshez való hozzájárulásával és az ÁSZF
elfogadásával véglegesítheti megrendelését, melyet a „Foglalás véglegesítése” gombra történő kattintással
érvényesíthet.
7. Megrendelés visszaigazolása
A megrendelés visszaigazolását az Ügyfél automatikusan az általa megadott e-mail címre elektronikusan
megkapja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés lényeges adatait és kizárólag arról tájékoztatja az
Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek,
amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató nem felel a visszaigazolási kötelezettség nem
teljesítéséért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél helytelen e-mail címet adott meg,
vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
Amennyiben e visszaigazolás Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 12 órán belül Ügyfélhez nem érkezik meg, a Szolgáltató az ajánlati
kötöttség alól mentesül.
A megrendelést a Szolgáltató az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges
valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
Az Ügyfélnek lehetősége van bármely adatbeviteli hiba javítására a végleges megrendelésének Szolgáltató
részére való elküldése előtt. A javítást megteheti a megrendelés bármely szakaszában a Megrendelési felületen
(megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).
Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.
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Amennyiben az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, azt a szolgáltatás megkezdése előtti mihamarabb, de legkésőbb 12 órán belül
jeleznie kell a Szolgáltató felé a megadott telefonszámon keresztül. Ebben az esetben a Szolgáltató a
megrendelést ennek megfelelően módosítja.
Amennyiben a Szolgáltató kapacitás hiányában vagy más előre nem látható okból a megrendelt szolgáltatást
a megjelölt határidőben nem tudja teljesíteni, arról tárgynapot megelőzően 18.00 óráig telefonon értesíti az
Ügyfelet.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett ÁSZF-t, valamint az
ott található Adatkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja.
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltató minden regisztrációt önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a regisztrált adatait elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél részére - rendelkezésre állási idő figyelembevételével - folyamatosan
biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben az Ügyfél a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen
ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
Adatkezelési Tájékoztató és jelen ÁSZF elfogadásával Ügyfél hozzájárul a megrendelésben megjelölt gépjárműről
Szolgáltató esetlegesen fotókat készítsen a szolgáltatás megkezdése előtt és szolgáltatás elvégzése után.
Valamint Ügyfél engedélyét adja, hogy ezen fotókat a Szolgáltató szolgáltatásának reklámozása céljából social
mediában történő felhasználására (rendszám kitakarásával) felhasználja.
8. Szolgáltatások és fizetési feltétel
Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat megfizetni.
A Weboldalon szereplő szolgáltatások jellemzőit, az Árlistából lehet részletesen megismerni.
A Weboldalon megjelenített díjköteles szolgáltatások ára az általános forgalmi adót tartalmazza, azaz bruttóban,
forintban vannak feltüntetve.
A megrendelt szolgáltatások teljesítése Szolgáltató és Ügyfél által közösen megegyezett időpontban történik.
A szolgáltató nem vállalja az extra erősen szennyezett autók tisztítását pl. vastagon sárral vagy vastagon
madárürülékkel, vagy egyéb szennyező anyaggal borított gépjárművet.
Továbbá nem vállalja olyan esetben sem, amikor az általa alkalmazott technológia az extrém szennyeződés miatt
a fényezés sérülését eredményezheti, illetve a környezetbe jutna a gépkocsit borító extra szennyeződés.
Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a szerződés előírásainak megfelelően meghatározott
minőségben teljesíteni.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat tárgyév folyamán bármikor minden előzetes értesítés nélkül is
egyoldalúan módosítani, amely a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szolgáltatások díja,
a közzétételt követő megrendelésekre vonatkozik, a módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem
befolyásolja.
Szolgáltató a helyszíni készpénzes vagy bankkártyás kifizetés esetén a számlát minden esetében elektronikus
úton, pdf formátumban bocsátja ki az Ügyfél részére az általuk megadott e-mail címre. Szolgáltató elektronikus
úton kibocsátott számláit a Felek átvettnek tekintik. A szolgáltatás teljesítését követően, ha a Szolgáltató a
teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
9. Lemondásra vonatkozó feltételek
Ügyfél jogosult regisztrációját/felhasználói fiókját bármikor, indokolás nélkül lemondani, töröltetni a
Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a
Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről.
10. Szolgáltatás megtagadása
Szolgáltató jogosult a szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen
felfüggeszteni abban az esetben is, ha az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös
rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés
Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti az Ügyfelet a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve
a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.
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11. Felelősség
Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön emailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek
legyenek.
A felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást
szerez arról, hogy a regisztráció során megadott adataihoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles
haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a
Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért. Szolgáltató
jogosult telefonon egyeztetni Ügyféllel, ha a megrendelt szolgáltatás megkezdése előtt bármiféle problémát
észlelt a gépkocsi állapotát illetően (sérülést észlelt), vagy az autómosást bármilyen oknál fogva nem tudja
megkezdeni (gépkocsi nincs a megadott címen).
Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben ellopják az Ügyfél gépkocsiját, továbbá a gépjárműben
hagyott tárgyakért, értékekért a Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget. Ügyfél felelőssége, hogy a
Szolgáltatót a megrendelt szolgáltatása megkezdése előtt tájékoztassa minden olyan körülményről, illetve
sérülésről a gépjármű állapotával kapcsolatban amely a szolgáltatás teljesítését érinti.
Az Ügyfél felelőssége gépjárművét ellenőrizni a szolgáltatás megadott címén mielőtt azzal onnan elhajtana.
Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna a szolgáltatást követően, azt Ügyfél azonnal
köteles Szolgáltató felé jelezni, még mielőtt továbbhaladna a címről.
Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a gépjármű rendelkezett a megrendelt szolgáltatás teljesítésének
megkezdése előtt a vélt sérüléssel, abban az esetben Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, hiszen a
szolgáltatás megkezdése előtt már sérült volt a gépjármű.
Abban a speciális esetben, ha a szolgáltatás végzése közben egy harmadik fél által keletkezik sérülés a
gépjárművön (pl. nekihajtanak vagy megkarcolják) a Szolgáltatót szintén nem terheli felelősség. Ebben az
esetben a Szolgáltató lehetőségéhez képest mindent megtesz, hogy az eseményt megakadályozza, illetve rögzítse
az Ügyfél részére, melyről azonnal tájékoztatja is.
A Szolgáltató továbbiakban kizárja felelősségét azokban az esetben, amikor a sérülés a szakszerű munkavégzés
közben azonban nem a Szolgáltató hibájából, hanem az gépjármű korábbi sérüléseiből, rossz minőségű levált,
elhasználódott vagy meglazult fényezéséből illetőleg felületéből ered. Továbbá a szélvédőben előzőleges
sérülésekből adódó repedések keletkezése miatt (pl. kőfelverődés vagy szakszerűtlen behelyezés, 72 órán belül
cserélt szélvédő).
Nem terheli felelősség a Szolgáltató abban az esetben sem, ha speciális különleges kezelést igénylő felület vagy
matrica részben vagy egészben borítja a karosszériát, amely kezeléséről az Ügyfél nem tájékoztatta a
Szolgáltatót.
Szolgáltató szintén kizárja a felelősségét abban az esetben amikor agresszív szennyeződés megmarja az autó
felületét, és a sérülés csak a szennyezés eltávolítása után lesz látható pl. madárürülék, festék, gyanta, és
kátrányfoktok stb. Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a sérülés a szolgáltatás elvégzése alatt keletkezett a
Szolgáltató hibájából, károkért a Szolgáltatót terheli a felelősség.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által végzett szolgáltatás teljesítési helyszíne kamerarendszerrel
megfigyelt és Szolgáltatónak jogában áll esetleges jogsértés, panasz kivizsgálása esetén a kamerafelvételeket
felhasználni, vagy hatósági megkeresésre bemutatni azokat.
Probléma esetén az Ügyfél és Szolgáltató a helyszínen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha mód van rá a helyszíni
kártérítés összegében Felek megegyeznek, és az kifizetésre kerül Ügyfél részére, amely a jegyzőkönyvbe
bevezetésre kerül. A Szolgáltatót a szolgáltatás hibátlanságáért a fogyasztóvédelmi tájékoztató szerint terheli
szavatosság és jótállás.
12. Panaszkezelés
Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége
mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató elérhetőségein, telefonon, e-mail címen, vagy levél útján
is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az
Ügyfélnek.
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Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja, és a panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Az Ügyfél a panasz elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az
alábbiak szerint:
A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Az Ügyfélnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége az alábbi:
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu
13. Adatvédelem
Weboldal Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi oldalon, melyet az Ügyfél a rendelés elküldésével, a
szolgáltatás igénylésével egyidejűleg kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.
https://www.belvarosautomoso.hu/adatkezelesi tajekoztato
Egyéb rendelkezések
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó,
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
A szerződő Felek minden köztük felmerülő esetleges és békés úton nem rendezhető jogvitában alávetik magukat
a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott általános perrendtartási szabályok
szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.
Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF
elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével
összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3.pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak.
Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. Szerint fogyasztónak minősül, úgy az szolgáltatásból eredő fogyasztói
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen ÁSZF részét képező Fogyasztóvédelmi
tájékoztatás és Elállási nyilatkozatminta útján adja meg.
Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató esetlegesen egy alkalommal nem ragaszkodik
szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Amennyiben a jelen ÁSZF egy vagy több rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényét nem érinti.
Jelen ÁSZF 2022.01.28. napjától lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.
Kelt: Székesfehérvár, 2022.01.28.
HUTECH DR Kft.
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