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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

www.click-fishing.com 
 

 

1. Bevezető rendelkezések  

 

1.1.A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan 

részét képező mellékletek – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák a Magyar Szilárd e.v. 

(székhely: 9400 Sopron, Uszoda u. 77., nyilvántartási száma: 4120988, adószáma: 

46994677-2-28) − a továbbiakban: Vállalkozás – által a www.click-fishing.com elérési cím 

alatt üzemeltetett internetes portál – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó 

és az ugyanezen elérési cím alatt működtetett webáruházban – a továbbiakban: Webáruház – 

értékesített termék és/vagy szolgáltatás Megrendelése következtében létrejövő 

szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.  

 

1.2. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi „A Weboldal használati útmutatója” 

megnevezésű 1. sz. melléklet.  

 

1.3. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az „Adatvédelmi tájékoztató” megnevezésű 2. 

sz. melléklet.  

 

 

2. A szerződésben alkalmazott fogalmak 

 

2.1. Bejelentkezés: Felhasználó által– a Webáruházban történő vásárlás feltételeként 

meghatározott – a Weboldalon elhelyezett megfelelő rovatokba a – regisztrációs folyamat 

során kapott -- felhasználónév és jelszó kitöltésével, és a „Bejelentkezés”-re kattintással 

megvalósuló folyamat. Bejelentkezés nélkül Felhasználó csak Látogató számára elérhető 

funkciók használatára, illetve regisztráció nélkül történő vásárlásra jogosult.  

 

2.2. Felhasználó: a Weboldalra regisztrált természetes vagy jogi személy, aki – Bejelentkezést 

követően – a második felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik. A 

regisztráció az 1. sz. mellékletben meghatározott eljárás szerint történik.  

 

2.3. Feliratkozó: az a Látogató, Felhasználó, aki a Hírlevélre feliratkozást elvégzi.  

 

2.4. Hírlevél: Vállalkozás által az arra feliratkozott természetes vagy jogi személyeknek 

rendszeresen vagy alkalom szerűen, elektronikus levél útján küldött, híreket, webáruházi 

ajánlatokat, akciókat tartalmazó tájékoztató.  

 

2.5. Kosár: olyan virtuális „bevásárló kosár”, amely a leendő Megrendelő által Megrendelésre 

kiválasztott termék(ek)/szolgáltatás(ok) gyűjtésére szolgál. A leendő Megrendelő kizárólag a 

Kosárban elhelyezett termék(ek)re,/szolgáltatás(ok)ra adhat le Megrendelést.  

 

2.6. Kosárba gyűjtés: a Webáruházban forgalmazott termékek, szolgáltatások Megrendelésének 

során --, az 1. sz. mellékletben részletesen meghatározott módon -- az adott 

termék/szolgáltatás kiválasztásának és Kosárba helyezésének folyamata. A Kosárba gyűjtés 

önmagában nem minősül Megrendelésnek.  
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2.7. Látogató: a Weboldalra regisztráció nélkül belépő természetes személy, aki az első 

felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik.  

 

2.8. Megrendelés: az ÁSZF 1. sz. mellékletének, a „Webáruházi vásárlás menete” elnevezésű 

fejezetében meghatározott azon lépés, amely a „Rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra 

történő kattintást is tartalmazza és amely a megrendelés aktiválását, illetve a 

termék/szolgáltatás adásvételére/közvetítésére vonatkozó jogviszony Megrendelő és 

Vállalkozás közötti létrehozását jelenti.  

 

2.9. Megrendelő: Megrendelést leadó Felhasználó vagy Látogató.  

 

2.10. Termékoldal: a Webáruházban forgalmazott minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 

tartozó olyan alweboldal, amely a termékek, illetve a szolgáltatások, valamint az azokhoz 

tartozó konkrét ajánlat(ok) részletes bemutatására szolgál, és amely az 1. sz. mellékletben 

meghatározott információkat tartalmazza.  

 

2.11. Vevő: Olyan Megrendelő, aki az általa Megrendelt termék vagy szolgáltatás Vételárát 

megfizette.  

 

2.12. Vételár: a termék/szolgáltatás ellenértékeként meghatározott összeg, amely az adott 

termék/szolgáltatás Termékoldalán vételárként feltüntetésre kerül és amelynek 

megfizetésével Megrendelő Vevővé válik.  

 

 

3. Általános rendelkezések  

 

3.1. A Weboldal használatára vonatkozó – az ÁSZF jelen pontjában meghatározottakon túlmenő 

– részletes információk az 1. sz. mellékletben kerültek meghatározásra.  

 

3.2. A Weboldal használatára az alábbiakban meghatározott felhasználási szintek valamelyikén 

van lehetőség. A felhasználási szintekhez eltérő funkciók használatának jogosultsága 

kapcsolódik akként, hogy a több funkció igénybevételét lehetővé tevő felhasználási szint 

magában foglalja a kevesebb funkció igénybevételét lehetővé tevő felhasználási szint(ek) 

által nyújtott funkciók mindegyikének igénybevételét. A Weboldal látogatása, az ott történő 

regisztráció minden esetben önkéntes alapon történik.  

 

3.2.1. Látogató jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, letöltésére, Hírlevélre  

feliratkozásra. A Látogatónak lehetősége van a Webáruházban értékesítésre kínált termékek 

és/vagy szolgáltatások Termékoldalainak megismerésére, termék(ek) és/vagy 

szolgáltatás(ok) Kosárba gyűjtésére és azok Megrendelésére. Vállalkozás fenntartja a jogot 

arra, hogy bizonyos ajánlatokat és kedvezményes vásárlási lehetőségeket csak Felhasználók 

számára tegyen a Weboldalon láthatóvá, elérhetővé. Kizárólag cselekvőképes természetes 

személyek vagy jogi személyek számára biztosított a regisztráció nélkül történő 

Megrendelés lehetősége. Amennyiben cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes 

személy ad le Megrendelést, az ebből eredő károkért Vállalkozás felelősségét kizárja.  

 

3.2.2. Felhasználó jogosult a Webáruházban történő vásárlásra. Kizárólag cselekvőképes 

természetes személyek vagy jogi személyek számára áll nyitva a Weboldalra történő 

regisztrálás lehetősége. Felhasználó a regisztráció során, az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik 

arról, hogy nem cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy. Amennyiben 
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cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy valótlan nyilatkozatot téve 

regisztrál, az ebből eredő károkért Vállalkozás felelősségét kizárja.  

 

3.2.2.1. Az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint Felhasználó kezdeményezheti 

regisztrációjának törlését, amit Vállalkozás – a megfelelő eljárásrend betartása esetén – 

köteles teljesíteni. Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt 

rendelkezéseket, Vállalkozás jogosult regisztrációjának törlésére.  

 

3.2.2.2. Felhasználó regisztrációjának törlése esetén – a törlés megtörténtétől kezdődően – 

elveszíti jogosultságát a Weboldal Felhasználók számára elérhetővé tett funkcióinak igénybe 

vételére. A regisztráció törlését követően a volt Felhasználót az ÁSZF rendelkezései – a 

Látogatókra vonatkozó szabályok kivételével – nem kötik. Vállalkozás a regisztráció törlését 

megelőzően – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus 

levél útján – figyelmeztetést küld Felhasználónak, amelyben öt (5) napos határidő 

kitűzésével felszólítja arra, hogy a regisztráció törlésére alapot adó tevékenységét szüntesse 

be, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző állapotot állítsa helyre. Amennyiben 

Felhasználó a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti az abban foglaltakat, 

Vállalkozás – minden további értesítés nélkül – jogosult Felhasználó regisztrációjának 

törlésére. Amennyiben azonban Felhasználó eleget tesz a figyelmeztetésben foglaltaknak, 

Vállalkozás nem alkalmazza vele szemben a regisztráció törlésére vonatkozó szankciót. 

Amennyiben Felhasználó olyan cselekménye/mulasztása teszi indokolttá a fentiekben 

meghatározott figyelmeztető e-mail küldését, amely Vállalkozás számára kárt okoz, 

Vállalkozás – az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint – jogosult a fenti határidőig 

terjedő időszak alatt a Weboldalon elérhető funkciók használatát korlátozni Felhasználó 

vonatkozásában.  

 

3.2.2.3. Amennyiben Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF rendelkezéseinek 

megszegése okán kerül sor, a törlés megtörténtétől számított hat (6) hónapon belül nem 

jogosult a Weboldalra újból regisztrálni.  

 

3.2.2.4. A regisztráció törlése esetén a volt Felhasználó minden korábban elért és fel nem 

használt kedvezménye véglegesen törlésre kerül. 

 

 

4. Az ÁSZF tárgya  

 

4.1. Amennyiben Megrendelő – az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint – a 

Webáruházban értékesítendő terméket Megrendeli, Vállalkozás mint eladó és Megrendelő 

mint vevő között adásvételi szerződés – a továbbiakban: adásvételi szerződés – jön létre a 

Megrendelt termék vonatkozásában. A szerződés feltételeit egyrészt a Megrendelő által a 

Megrendelés során választott (különösen a fizetésre és szállításra vonatkozó) feltételek, 

másrészt a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az adásvételi szerződés alapján Megrendelő 

jogosulttá válik a termék tulajdonjogának rá történő átruházására és a termék átvételére, 

Vállalkozás pedig jogosulttá válik a Vételárra. A fenti jogosultságok kielégítése a 

Megrendelő által, a Megrendelés során választott feltételeknek megfelelően módon történik.  

 

4.2. Amennyiben Megrendelő a Webáruházban értékesített szolgáltatás vonatkozásában él 

Megrendeléssel, közte és Vállalkozás között szolgáltatási szerződés jön létre az adott 

szolgáltatás tárgyában. A szolgáltatási szerződés alapján Megrendelő jogosulttá válik a 

szolgáltatás igénybe vételére, Vállalkozás pedig a szolgáltatás ellenértékeként meghatározott 
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Vételárra. A fentiek teljesítésének módjára a Megrendelő által a Megrendelés során 

választott feltételek irányadók. Az így létrejövő szolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a 

Megrendelő által a Megrendelés során választott feltételek tartalmazzák. 

 

4.3. A 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott szerződések az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének 

megfelelő online szerződéseknek, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 

17/1999 (II.5.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet – szerint távollévők között kötött 

szerződéseknek minősülnek, így azokra a fenti jogszabályok rendelkezései irányadók.  

 

 

5. Megrendelés  

 

5.1. Az 1. sz. mellékletben meghatározott rendelési folyamat utolsó elemének megvalósításával, 

azaz a 6. pont aktuális alpontjának megfelelő szerződést létrehozó Megrendeléssel 

Megrendelő jogosulttá válik a termék átadását vagy a megrendelt szolgáltatás teljesítését 

követelni Vállalkozástól. Az Ekrtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

Vállalkozás köteles a Megrendelés elküldésétől számított, a termék/szolgáltatás jellegétől 

függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőnek a Megrendelés 

megtörténtét visszaigazolni. A visszaigazolás Megrendelőnek, a regisztrációs folyamat során 

megadott e-mail címére küldött, a megrendelés azonosítóját, a Megrendelt 

termék(ek)/szolgáltatás(ok) beazonosítását és a választott (elsősorban a fizetési és szállítási) 

feltételeket tartalmazó elektronikus levél útján történik. A Megrendelés visszaigazolása – az 

Ekrtv. 6. § (3) bekezdése alapján – akkor tekintendő megtörténtnek, ha a fentiekben 

megjelölt visszaigazoló elektronikus levél Megrendelő számára hozzáférhetővé válik.  

 

5.2. Amennyiben a Megrendelés visszaigazolása nem történik meg a fenti határidőn belül, 

Megrendelő az adásvételi/szolgáltatási szerződés másik fél részéről történő teljesítése 

mellett a termék/szolgáltatás vételára 20 %-ának megfelelő összegű általános kártérítésre 

tarthat igényt. Vállalkozás kizárja a felelősségét a visszaigazolás Megrendelőhöz való meg 

nem érkezése esetén az ebből eredő kártérítési igény viselése alól, amennyiben a 

visszaigazoló e-mail Megrendelőnek – határidőben – való megküldését igazolni tudja. 

 

5.3. Az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározottak irányadók a kedvezményes vásárlásra, valamint a 

szolgáltatások kedvezményes vásárlására is.   

 

5.4. Megrendelés leadása Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, 

faxon, e-mailen, levélben, vagy egyéb más formában leadott rendeléseket Vállalkozás nem 

fogad el. 

 

5.5. Amennyiben Vállalkozás a teljes Megrendelés átadását nem tudja egy időben megvalósítani,  

Megrendelés átadásra nem kerülő részét, továbbiakban: Rendeléshátralék, Vállalkozás 

önálló Megrendelésként kezeli.   

 

5.6. Vállalkozás minden Megrendelést, Rendeléshátralékot külön kezel, azok utólagos 

összevonása nem lehetséges.  

 

 

 

 

 



Hatályos 2019.06.01.-től   5 

6. Szavatosság, jótállás  

 

6.1. A Webáruházban értékesített egyes tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában a 151/2003. 

(IX.22) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rendelet – a termék átadásától számított 

egy (1) éves jótállási kötelezettséget ír elő, így a Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek 

vonatkozásában Vállalkozás mint forgalmazó vállalja az egy (1) éves jótállási időt. A 

Webáruházban forgalmazott és a Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek 

Termékoldalán az egy (1) éves jótállási idő vállalását Vállalkozás feltünteti.  

 

6.2. Vállalkozás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 

kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján minden, a Webáruházon keresztül 

értékesített termék vonatkozásában két (2) éves szavatossági időt vállal, tekintettel arra, 

hogy az egyes termékek Megrendelése következtében Vevő és Vállalkozás között létrejövő 

adásvételi szerződések fogyasztói szerződéseknek minősülnek. A szavatossági igények 

teljesítésére egyebekben a Ptk. „A hibás teljesítés” megnevezésű alcím alatti rendelkezései 

irányadók.  

 

6.3. A jótállási és szavatossági igény érvényesítésére vonatkozóan a fogyasztói szerződés 

keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) 

GKM rendelet rendelkezései irányadók.  

 

6.4. A szavatossági igény érvényesítésének feltétele az, hogy az adott termék a szerződés 

megkötésének időpontjában rendelkezzen a szavatossági igény alapját képező hibával. Vita 

esetén a vevő kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása. Ha a Vevő a hibát a 

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, Vállalkozás mentesül a 

szavatossági felelősség alól.  

 

6.5. Tekintettel arra, hogy Vállalkozás a Webáruházban értékesített termékek vonatkozásában 

viszonteladóként köt adásvételi szerződés(eke)t Vevőkkel, Vállalkozás tájékoztatja a 

Látogatókat és Felhasználókat arról, hogy a jótállási vagy szavatossági igénnyel érintett 

terméket rendelkezésére bocsátó Gyártó / Forgalmazó útján tesz eleget jótállási vagy 

szavatossági kötelezettségének.  

 

6.6. Megrendelő a nyitva álló határidőn belül akként érvényesítheti jótállási, illetve szavatossági 

igényét, hogy az érintett terméket nyitvatartási időben, saját költségén Vállalkozás 

valamelyik rendelés átvételi pontjára (lásd a www.click-fishing.com – lábjegyzet - Üzleteink 

pontjában található információkat) juttatja, ahol a fogyasztói szerződés keretében 

érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM 

rendelet rendelkezéseinek megfelelő eljárás lefolytatását kéri, amelyet Vállalkozás köteles 

teljesíteni. Megrendelő akként is érvényesítheti jótállási, illetve szavatossági igényét, hogy 

az érintett terméket postai úton juttatja el Vállalkozásnak mellékelve az igény alapjául 

szolgáló hiba részletes leírását. A fentiek megtörténtét követően Vállalkozás haladéktalanul 

továbbítja az érintett terméket az azt rendelkezésére bocsátó Gyártóhoz / Forgalmazóhoz, aki 

-- annak megérkezésétől számított – tizenöt (15) napon belül köteles gondoskodni a jótállási, 

illetve a szavatossági kötelezettség teljesítéséről.  

 

6.7. Amennyiben a Vevő által a Webáruházon keresztül megvásárolt szolgáltatás nem felel meg 

az adott szolgáltatás Termékoldalán és a jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak, 

és erről a szolgáltatás nyújtójának képviselője által aláírt jegyzőkönyvet vetet fel, Vevőnek 

az alábbiakban meghatározott lehetőségek állnak rendelkezésére.  

http://www.perfect-fishing.com/
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6.7.1. Vállalkozás a Webáruházon keresztül megvásárolt szolgáltatások nem megfelelősége 

esetén helytállási kötelezettséggel tartozik a Vevő részéről részére megfizetett Vételár 

erejéig.   

 

6.7.2. Amennyiben Vevő a szolgáltatást – annak nem megfelelő volta miatt – nem veszi igénybe, 

annak Vételárát Vállalkozás köteles Vevő részére visszafizetni. 

  

6.7.3. Amennyiben Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, Vállalkozás köteles az adott szolgáltatás 

Vételárának negyven (40) %-át Vevő részére visszafizetni. 

 

 

7. Értesítési kötelezettség  

 

7.1. Amennyiben a Webáruházon keresztül megvásárolt termék/szolgáltatás Megrendelőnek való 

átadását vagy teljesítését Vállalkozás olyan oknál fogva nem tudja teljesíteni, amely neki 

nem felróható és amely valóban fennáll, illetve a teljesítés akadályául szolgál, Vállalkozás 

vállalja, hogy Vevőt erről haladéktalanul, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail 

címére küldött levél útján értesíti – a továbbiakban: Értesítés. Értesítés esetén, amennyiben a 

Vételárat Megrendelő már megfizette, Vállalkozás köteles azt Megrendelő részére 

visszafizetni. Vita esetén az ok fennállásának, komolyságának, illetve akadályozó jellegének 

bizonyítása Vállalkozást terheli.  

 

7.2. Amennyiben Vállalkozás a 7.1. pontban meghatározott esetben elmulasztja az Értesítést, 

köteles a már kifizetett Vételár, illetve a Vételár 20 %-ának megfelelő összegű általános 

kártérítést megfizetni Megrendelő részére.  

 

 

8. Elállás  

 

8.1. Megrendelő a Rendeletben és a jelen (8.) pontban meghatározottak szerint jogosult 

indokolás nélkül elállni a Megrendeléssel létrejövő adásvételi, illetve szolgáltatási 

szerződéstől. Megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított harminc (30) naptári 

nap elteltéig, szolgáltatás vásárlása esetében a szerződéskötés napjától számított harminc 

(30) naptári nap elteltéig gyakorolhatja az elállás jogát.  

 

8.2. Amennyiben Megrendelő gyakorolja a 8.1. pont szerinti elállási jogát, köteles a terméket 

saját költségén Vállalkozás részére visszajuttatni akként, hogy a terméket vagy Vállalkozás 

valamelyik rendelés átvételi pontjára (lásd a www.click-fishing.com – lábjegyzet - Üzleteink 

pontjában található információkat) szállítja, vagy postai úton gondoskodik annak 

visszajuttatásáról. Az elállási jog gyakorlásának feltétele az érintett termék – minden 

sértetlen csomagolási- és termékelemével együtt történő – visszajuttatása Vállalkozásnak. 

Ezen kívül Megrendelőt egyéb költség nem terheli, azonban köteles megtéríteni 

Vállalkozásnak a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.  

 

8.3. Amennyiben a Megrendelés 5.1. pont szerinti visszaigazolását követően derül ki, hogy 

Vállalkozás, illetve a Megrendelt termék átadását vagy szolgáltatás teljesítését nem tudja 

megvalósítani, az adott termék/szolgáltatás vonatkozásában – a 4. pont szerint létrejövő 

szerződés megszűnik.  
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8.4. Vállalkozás köteles az elállási jog gyakorlását, illetve a 8.3. pontban részletesen megjelölt 

teljesítés meghiúsulásáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az 

azt követő harminc (30) napon belül Megrendelőnek visszatéríteni az általa a termék 

Vételáraként Vállalkozásnak megfizetett összeget.  

 

 

9. Tájékoztatás  

 

Az ÁSZF jelen pontjában Vállalkozás a Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

kötelezettsége alapján az alábbiakról tájékoztatja a Látogatókat, Felhasználókat. 

 

9.1. Fizetési módok 

 

A Webáruházon keresztül forgalmazott termékek/szolgáltatások esetén, a Webáruházban 

választható fizetési módok a Weboldalon és az alábbiakban részletesen kifejtetteket jelentik. 

Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek)/szolgáltatás(ok) 

vonatkozásában csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének 

választását tegye lehetővé.  

 

9.1.1. Utánvéttel történő fizetés (a rendelés átvételekor futárnál, csomagponton) 

Utánvéttel történő fizetés magyarországi szállítási cím és Forintban (HUF) esedékes Vételár 

esetén lehetséges. 

 

Ezen fizetési mód választása esetén a termék(ek) átvétele során utánvét útján teljesítheti a 

Vételár – illetőleg a Megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott összeg – 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.  

 

Vevő elfogadja, hogy a kiszállítást végző partnerek az utánvéttel történő fizetésért különdíjat 

számítanak fel.  

 

9.1.2. Készpénzes fizetés  

Amennyiben Megrendelő Vállalkozás valamelyik -- a www.click-fishing.hu/kapcsolat/ 

elérési úton feltüntetett egyik rendelés átvételi pontján (lásd a www.click-fishing.com – 

lábjegyzet - Üzleteink pontjában található információkat), vagy Vállalkozás által előre 

meghirdetett rendezvényen Vállalkozás kiállító standján veszi át a termékeket, úgy a 

termék(ek) átvétele során készpénzben teljesítheti a Vételár – illetőleg a Megrendelést 

visszaigazoló e-mailben meghatározott pénznemben megadott összeg – megfizetésére 

vonatkozó kötelezettségét. Ez esetben Vállalkozás a készpénzes fizetésért különdíjat nem 

számít fel.  

 

9.1.3. Előre történő banki átutalásos fizetés  

Amennyiben Megrendelő ezt a fizetési módot választja, a Megrendelés leadását követően, a 

Megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott pénznemben megadott összeg 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségét akként teljesíti, hogy a megrendelés ezen 

visszaigazoló e-mailben meghatározott pénznemben megjelölt fenti összeget Vállalkozás 

azonos pénznemben vezetett bankszámlájára előre, a termék kiszállítását / átvételét, illetve a 

szolgáltatás igénybe vételét megelőzően átutalja, az átutalás közleményében megadott 

megrendelésszám feltüntetésével (a megrendelés visszaigazoló e-mailben megtalálható).  
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Vállalkozás aktuális pénznemben vezetett bankszámla száma, amelyre az átutalás történik a 

megrendelés visszaigazoló e-mailben és a megrendeléshez kapcsolódóan kiállított 

elektronikus számlán egyaránt feltüntetésre kerül. Amennyiben a két bankszámlaszám 

között eltérés mutatkozik, úgy az elektronikus számlán feltüntetett bankszámlaszám 

tekintendő mérvadónak. 

 

Vállalkozás a rendelés teljesítésére a megrendelés teljes összegének Vállalkozás megfelelő 

pénznemben vezetett bankszámláján történő jóváírása után kötelezett.  

 

9.1.4. Online Bankkártyás fizetés  

Online Bankkártyás fizetés Forintban (HUF) vagy Euróban (EUR) közölt Vételár esetén 

lehetséges. 

 

Amennyiben Megrendelő ezt a fizetési módot választja, a Megrendelés leadását követően a 

K&H Bank fizetési rendszerének segítségével teljesítheti a Vételár – illetőleg a 

Megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott pénznemben megadott összeg – 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.  

 

A kiválasztott áruk megrendelése után Vállalkozás Megrendelőt/Vevőt a K&H Bank 

weblapjára irányítja, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, 

titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Megrendelő/Vevő 

feladata, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintson, 

majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű 

biztonsági kódját megadják. 

 

A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat 

fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az 

esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi 

! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül 

lebonyolítandóvásárláshoz.  

 

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, 

amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a 

K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. 

 

9.1.5. Offline Bankkártyás fizetés 

Offline Bankkártyás fizetés a soproni rendelés átvételi ponton (lásd a www.click-

fishing.com – lábjegyzet - Üzleteink pontjában található információkat),, Forintban (HUF) 

vagy Euróban (EUR) közölt Vételár esetén lehetséges VISA, Mastercard, Visa Electron 

valamint  Maestro kártyákkal, a bankkártya használatra vonatkozó általános feltételek 

szerint. 

 

9.1.6. PayPal fizetés  

A Paypal fizetés során Vevő/Megrendelő használhatja Paypal accountját vagy bankkártyáját 

is. A Paypal fizetésről részletesebb információt, valamint a Paypal felhasználási feltételeit az 

alábbi linken tekintheti meg:  

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full 
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9.2. Szállítási módok  

 

Megrendelő az alábbiakban kifejtésre kerülő szállítási feltételek közül választhat az általa a 

Webáruházon keresztül megvásárolt termékekhez való hozzájutás érdekében. Vállalkozás 

fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az 

alábbiakban kifejtett szállítási módok valamelyikének választását tegye lehetővé.  

 

9.2.1. Futárszolgálat által történő házhozszállítás  

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, Vállalkozás vagy a megrendelt 

terméket webáruházi értékesítésre bocsátó Partner által megbízott futárszolgálat (amelynek 

megjelenítésére a szállítási mód kiválasztásánál kerül sor) szállítja ki részére – a felhasználói 

fiókjában szállítási címeként megadott címre – a Megrendelt terméke(ke)t. Amennyiben 

Megrendelő a felhasználói fiókjában szállítási címeként megadott címtől eltérő címre 

szeretné a kiszállítást kérni, ezt a rendelési folyamat során a megfelelő helyen rögzített cím 

megadásával teheti meg. Rögzítésre kerül, hogy Vállalkozás vagy a Partner által megbízott 

futárszolgálat a saját honlapján rögzített feltételek szerint teljesíti a megrendelt termék(ek) 

kiszállítását.  

 

Amennyiben a házhozszállítás Megrendelő hibájából hiúsul meg, az újraküldés költségei 

Megrendelőt terhelik. 

 

Rögzítésre kerül, hogy a Webáruházon keresztül megrendelt termékek – alábbiak szerinti – 

kiszállítását Vállalkozás csak az Európai Unió területén belüli címre teljesíti. Amennyiben 

Megrendelő szállítási címe az Európai Unió területén kívüli és úgy él Megrendeléssel, 

illetve a Vételárat úgy fizeti meg, hogy Európai Unión belüli szállítási címet nem ad(ott) 

meg, Vállalkozás az ebből eredő mindennemű igény kielégítésére vonatkozó felelősségét 

kizárja.  

 

A Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagok épségét, sértetlenségét ellenőrizni, 

és az ezzel kapcsolatban felmerülő problémát azonnal köteles jegyzőkönyvbe vetetni a 

futárszolgálat munkatársával. Vállalkozás szállítási sérüléssel, hiányossággal kapcsolatos 

reklamációt csak a jegyzőkönyv másolatával együtt tud elfogadni. Jegyzőkönyv hiányában 

Vállalkozás szállítási sérülésből, hiányosságból eredő mindennemű igény kielégítésére 

vonatkozó felelősségét kizárja. 

 

9.2.2. Csomagponton történő személyes átvétel  

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, az általa a rendelési folyamat 

során választott futárszolgálati csomagponton veheti át a Megrendelt terméket az adott 

futárszolgálat csomagpontra vonatkozó, a honlapján meghatározott feltételeknek 

megfelelően. 

 

9.2.3. Vállalkozás telephelyén történő személyes átvétel, saját elszállítás  

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, a Megrendelt terméket Vállalkozás  

valamelyik -- a www.click-fishing.hu/kapcsolat/ elérési úton feltüntetett rendelés átvételi 

pontján (lásd a www.click-fishing.com – lábjegyzet - Üzleteink pontjában található 

információkat) veheti át a az ott  közzétett nyitvatartási időben.  

 

Helyszínen történő készpénzben történő vételár kifizetés esetén a rendelés a 

megrendelésszám megadásával átvehető.  
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Bankkártyával, vagy előre történő banki átutalással történő fizetés esetén, a megrendelés 

átvételéhez személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt bemutatása szükséges 

(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). Ha a csomagot nem a megrendelést leadó 

személy veszi át, úgy a megrendelt termékek csak két tanú aláírásával ellátott 

meghatalmazás felmutatása után vehetők át.  

 

Az ezen módon történő személyes átvétel választása esetén Vállalkozás e-mailben értesíti 

Megrendelőt (az általa a regisztráció során megadott elérhetőségen keresztül), ha a 

megrendelt termék(ek) átvehető(k).  

 

9.3. Az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz tartozó Termékoldalakon szereplő Vállalkozás 

árak – mint Vételárak – az általános forgalmi adó – a továbbiakban: áfa – összegét 

tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a termék Megrendelése esetén olyan szállítási módot 

választ, amelynek értelmében a terméket az általa megadott címre Vállalkozás vagy Partner, 

illetőleg az általuk megbízott fuvarozó elszállítja, ennek költségvonzatáról a szállítási mód 

kiválasztása során tájékozódhat. A fuvardíj az áfa összegét tartalmazza.  

 

9.4. A Webáruházban történő vásárlási folyamat lebonyolítása – a Vételár, illetve a fuvardíj 

kivételével – ingyenes, a vásárláshoz szükséges e-mail kommunikáció költségvonzattal nem 

bír.  

 

9.5. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy számára Vállalkozás a 

Webáruházon keresztül történő minden vásárlása után kizárólag elektronikus számlát – a 

továbbiakban: e-számla – állítson ki – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény – a továbbiakban: Áfa tv. – 175. §-ának megfelelően. Rögzítésre kerül, hogy 

Felhasználó az e-számla kivételével nem tart igényt az általa a Webáruházon keresztül 

eszközölt vásárlások után egyéb bizonylat – Vállalkozás részéről történő – kiállítására.  

 

9.6. Vállalkozás rögzíti, hogy a Webáruházban közzétett ajánlatok visszavonásig, illetve a 

készlet erejéig érvényesek.  

 

9.7. Ahol a jelen ÁSZF írásbeli kommunikációt ír elő, azon a címzettnek tértivevényes postai 

különszolgáltatással feladott levélküldési kötelezettséget kell érteni. Amennyiben 

Felhasználó részére kell írásbeli levelet küldeni, ezt Vállalkozás a Felhasználó regisztrációs 

folyamat során megadott lakcímére (levelezési címére) küldött levél útján teljesítheti, 

feltéve, hogy Felhasználó ezen adatokat megadta. Vállalkozás levelezési címe a Weboldalon 

megtalálható.  

 

 

10. Hírlevél  

 

10.1. Minden felhasználási szinten elhelyezkedő személynek lehetősége van a hírlevélre való 

feliratkozásra, amelyet a Weboldalon elhelyezett feliratkozó ablak segítségével tehet meg. A 

feliratkozással a Feliratkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozás a Weboldalon 

bekövetkezett újításokról, a Webáruházban elérhető akciókról és egyéb – a Vállalkozással  

kapcsolatos – információkról elektronikus levélben – a továbbiakban: Hírlevél – 

tájékoztatást küldjön a feliratkozó személy feliratkozás során megadott e-mail címére.  

 

10.2. A Hírlevélre történő feliratkozás minden esetben önkéntes alapon történik, arról bármikor, 

következmények nélkül leiratkozhat a Weboldal Látogatója és Felhasználója.  
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10.3. A Hírlevélre való feliratkozással a Feliratkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy Vállalkozás a 2. 

sz. mellékletben meghatározottak szerint az ott meghatározott adataikat kezelje. A jelen 

(10.3.) pont szerinti hozzájárulás megfelel az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 5. § (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak.  

 

 

11. Szellemi tulajdon  

 

11.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a 

Weboldal, a Webáruház, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden 

egyes eleme – a továbbiakban együttesen: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog 

a Vállalkozást illeti meg.  

 

11.2. A Műről tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális 

úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább 

értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Mű bármilyen tartalmának bármilyen formában 

megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Vállalkozás 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.  

 

11.3. A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő 

felelősségre vonását vonja maga után.  

 

 

12. A felelősség korlátozása, kizárása  

 

12.1. Vállalkozás nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak 

folyamatos, hibamentes működéséért, vírusoktól való mentességéért. Vállalkozást nem 

terheli felelősség továbbá a kommunikációs eszközök esetlegesen felmerülő hibáiból, az 

internetes hálózat, illetőleg bármely szoftver meghibásodásokból eredő károkért.  

 

12.2. Vállalkozás a termékek és szolgáltatások ismertetését teljes mértékben a Gyártó / 

Forgalmazó által nyújtott információ közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a 

termék- , illetve szolgáltatásjellemzés és a valós termék vagy szolgáltatás között eltérés 

adódik, az ebből eredő bármilyen kárért való felelősségét Vállalkozás kizárja. Rögzítésre 

kerül, hogy a különbségből eredő megrendelői/vevői igények teljesítéséért kizárólag az adott 

terméktől/szolgáltatástól eltérő tájékoztatást adó Gyártó / Forgalmazó felelős.  

 

12.3. Vállalkozás fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Megrendelők/Vevők 

vonatkozásában, akik az aktuális Megrendelést megelőzően több alkalommal megszegték a 

jelen ÁSZF-ben foglalt, fizetésre vonatkozó rendelkezéseket, kizárólag olyan fizetési mód 

választása esetén teljesítse a leadott Megrendelést, amelyben az Vételár megfizetése előre 

történik.  

 

12.4. Vállalkozás gondosan ellenőrzi a Webáruházban lévő termékek árait, de fenntartja 

magának a jogot bármely nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba 

miatt megjelenő hibás árak módosítására, valamint olyan árváltoztatásra, amelyet jogszabály 

módosítás indokol. A Webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai 
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problémákból adódó, egyértelműen tévesen megjelent árakért Vállalkozás nem tud 

felelősséget vállalni.  

 

 

13. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések  

 

13.1. Látogató / Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség 

követelményének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával 

köteles eljárni. A fentiek alapján Látogató / Felhasználó a Weboldalt nem használhatja 

jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. 

Amennyiben ez mégis megtörténik, Látogató / Felhasználó az ebből eredő szabálysértési, 

büntetőjogi, illetőleg kártérítési felelősséget viselni köteles. Látogató / Felhasználó 

felelősséggel tartozik Vállalkozás szemben különösen a Vállalkozás által elszenvedett 

valamennyi olyan kárért, amelyet a Weboldal Látogató / Felhasználó általi szabálytalan és / 

vagy jogellenes használata okozott. Amennyiben Vállalkozás tudomására jut bármilyen, a 

Látogató / Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes Weboldal felhasználás, úgy – a 

3.2.2.1. pontban meghatározottak alapján – jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.  

 

13.2. Felhasználó – Vállalkozás előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a 

Weboldalt reklámozás céljára vagy egyéb promóciós célokra felhasználni, a Weboldal 

politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a 

Weboldalra feltöltött tartalmakat Vállalkozás felhasználja, így különösen azokat szerkessze, 

átalakítsa, másolja, illetve terjessze.  

 

13.3. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozás a Weboldal használatával kapcsolatos 

szokásait – személyes azonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célból gyűjtse. 

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy Vállalkozás a Weboldalon esetlegesen elérhető 

interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy a fent megjelölt mikro-oldalak jogellenes használata esetén 

Vállalkozás – a 3.2.2.1. pontban meghatározottak alapján – jogosult a Felhasználó 

regisztrációját törölni.  

 

13.4. Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor 

megváltoztassa vagy megszüntesse.  

 

 

14. Az ÁSZF elfogadása és módosítása  

 

14.1. A Weboldalon történő regisztráció, azaz a Felhasználóvá válás feltétele a jelen ÁSZF 

elfogadása. A regisztrációs folyamat során az ÁSZF elfogadását kifejezett nyilatkozattal 

valósíthatja meg. Az ÁSZF elfogadása azt jelenti, hogy Felhasználó az ÁSZF-ben 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

14.2. A Weboldalra történő belépéssel Látogató a jelen ÁSZF irányadó rendelkezéseit magára 

nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

14.3. Vállalkozás – az általa nyújtott szolgáltatások, a webáruházi termék- és 

szolgáltatásforgalmazás és az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokhoz való 

igazodás okán – fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit 

negyedévente egy (1) alkalommal felülvizsgálja, és szükség esetén azok módosítását 
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kezdeményezze.. Az ÁSZF módosításának kezdeményezése és annak Felhasználók általi 

elfogadása az alábbiak szerint történik.  

 

Vállalkozás az ÁSZF módosításának hatályba lépésekor weboldalán, a www.click-

fishing.com – lábjegyzet - ÁSZF pontjában közzéteszi az érvényes ÁSZF-et és annak 

minden érvényben lévő mellékletét, és egyértelműen jelzi azok legutóbbi érvényes 

változatának hatályba lépését. Amennyiben a közzétételt követően Felhasználó a Weboldalra 

Bejelentkezik, úgy cselekménye az ÁSZF módosításának/módosításainak részéről történt 

kifejezett elfogadását jelenti. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF 

módosításának/módosításainak hatályba lépését és közzétételét követően kifogással nem él, 

úgy a módosítást a részéről − ráutaló magatartás útján − elfogadottnak kell tekinteni. 

 

 

15. Vegyes és záró rendelkezések  

 

15.1. A Webáruházban történt Megrendeléssel (vásárlással) Vállalkozás és Felhasználó vagy 

Látogató – a továbbiakban: Felek – között létrejövő adásvételi, illetve szolgáltatási 

szerződésből eredő jogvitákat Felek elsősorban egymás között, tárgyalások útján kísérli meg 

rendezni. Arra a nem várt estre, ha ez nem járna eredménnyel, Felek − a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41.§ (1) bekezdése alapján − kikötik a Soproni 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben e bíróság − a fenti jogszabály 22.§ (1) 

bekezdése alapján − az ügy elbírálására hatáskörrel rendelkezik. A fentiekben 

meghatározottak irányadók az ÁSZF megszegéséből eredő jogviták esetében.  

 

15.2. Azokban a kérdésekben, amelyeket az ÁSZF és az annak elválaszthatatlan részét képező 

mellékletek nem szabályoznak, Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaiban foglalt 

rendelkezések, elsősorban azonban a Ptk., az Ekrtv., a Rendelet, a Korm. rendelet és a 

fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről 

szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezései irányadók.  

 

15.3. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek 

lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi 

részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen rendelkezése 

helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést olyan 

szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt 

gazdasági célhoz a legközelebb áll és érvényes.  
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