
Általános szerződési feltételek 
 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Kormányrendelet értelmében a megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával távollévők közötti 
szerződés jön létre az alábbi feltételekkel: 
 
Vállalkozó adatai: 
Neve: Lakatos Gyula Egyéni Vállalkozó 
Székhelye: Vonyarcvashegy Kápolna utca 9. 8314 
Adószám: 69156166-1-40 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81939127 
Telefonszám: +36 30 222 2805 
E-mail cím: laxika91@gmail.com 
 
Vásárló: 
Aki a Weboldal szolgáltatását igénybe veszi, a Weboldal internetes felületén keresztül szolgáltatást 
megrendel, vásárol. 
Az Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének 
előfeltétele. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást 
megrendeli. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak 
minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;  
 
Általános Szerződési Feltételek módosítása: 
Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan 
megváltoztassa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása jelen honlapon történő 
közzétételkor lép hatályba. 
 
A weboldalon feltüntetett árak 
A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
 
Szolgáltatási díjak: 
Ingyenes előfizetés (0 Ft): 

- 1 település figyelése 
- Napi értesítés elektronikus formában 

 
Farmer előfizetés (1990 Ft): 

- 4 település figyelése 
- Napi értesítés elektronikus formában 

 
Farmer+ előfizetés (3490 Ft): 

- 10 település figyelése 
- Napi értesítés elektronikus formában 

 
Vállalkozó előfizetés (7990 Ft): 

- 30 település figyelése 



- Napi értesítés elektronikus formában 
 
Fizetési mód: 
A vásárló a vásárolt szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával vagy Barion egyenleggel) a 
megrendelés leadásakor, fizetheti meg. Vállalkozó a teljesítésről számlát állít ki, melyet e-mail útján küld 
meg Vásárló részére.  
A szerződés határozott időre, a megrendelés napjától számított 1 hónapra jön létre. 
Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben 
leadott rendeléseit törölje. 
A bankkártyás fizetés esetén áruk megrendelése után a Vásárló az áru ellenértékét a Barion Payment Zrt. 
által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki. 
A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Társaságunk nem vállal 
felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által 
megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken 
tájékozódhat: https://www.barion.com/hu/tajekoztato-biztonsagos-online-fizetesrol. 
 
Megrendelés visszaigazolása: 
A szolgáltatás megvásárlásának feltétele a név, lakcím és adószám adatok és elérhetőségek megadása. A 
megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. 
 
A megrendelés módosítása, törlése: 
A megrendelés jóváhagyását követően a megrendelés módosítása, törlése akkor lehetséges, ha azt a Vásárló a 
Kapcsolat menüpont alatt megtalálható telefonszámon, e-mail vagy postacímen jelzi a Vállalkozó felé. 
A megrendelés visszavonása csak a szolgáltatás igénybevétele előtt lehetséges.  Miután a rendszerből 
adatlekérdezés történt, az szolgáltatás nem mondható le. 
 
Az 1 hónapos határozott idő elteltével a szerződés megszűnik, nem kerül sor annak automatikus 
meghosszabítására.  
 
Panaszkezelés: 
Esetleges panaszaival írásban, postai úton vagy e-mailben fordulhat hozzánk. Panaszát kivizsgáljuk és annak 
eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatjuk. 
Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni. 
 
Elérhetősége: 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
(Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
 
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: 
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 
E-mail:nfh@nfh.hu 
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Elállási/Felmondási tájékoztató, a szerződés megszűnése: 
Elállási/Felmondási jog 
A szerződés 1 hónapos határozott időre jön létre. Az 1 hónapos határozott idő elteltével a szerződés 
megszűnik, nem kerül sor annak automatikus meghosszabítására. 
 
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Nem gyakorolhatja fentiek szerint 
elállási, ill. felmondási jogát a szolgáltatás teljesítését, azaz az adatok lekérdezését követően. 
 
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a szolgáltatást 
megrendelte, a szerződést megkötötte. 
 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 
Lakatos Gyula, Vonyarcvashegy Kápolna utca 9. 8314, laxika91@gmail.com 
 
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is: 
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki 
és juttassa vissza) 
Címzett: Lakatos Gyula, Vonyarcvashegy Kápolna utca 9. 8314 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az 
alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (szolgáltatás megnevezése) 
Szerződéskötés időpontja: 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt: 
 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát. 
 
Az elállás/felmondás joghatásai 
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. 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.  
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