Általános szerződési feltételek
Preambulum
A jelen Általános Szerződési Feltételek célja az, hogy szabályozza a husszabosag.hu
honlapcímen történt vásárlás feltételeit, a szolgáltató és a fogyasztó jogviszonyát.
A szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:78. § (1)
bekezdés szerint a Szerződő Felek számára a Fogyasztói ÁSZF tartalmának megismerését
a husszabosag.hu weboldalán lehetővé teszi. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy
jelen Fogyasztói ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A Fogyasztói ÁSZF módosított
szövegét a szolgáltató szintén a husszabosag.hu weboldalon teszi közzé és így biztosítja
megismerhetőségét.
A Fogyasztói ÁSZF módosított szövege a közzététel napjától kezdve a Szerződő Félre is
alkalmazást nyer.
A husszabosag.hu honlapon történő vásárlással a Fogyasztó a jelen szerződési feltételeket
elfogadja, az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem
tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
Erre figyelemmel kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a
jelen dokumentumot!
A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Ignátz Kft.
Székhely: 2527 Máriahalom, Külterület 0104/10. hrsz.
Levelezési cím: 2527 Máriahalom, Külterület 0104/10. hrsz.
Cégjegyzékszám: 11-09-024143
Adószám: 25449361-2-11
Telefonszám: +36 30 423 6476
E-mail: kiszallitas@husszabosag.hu
Honlap: www.husszabosag.hu
Bankszámlaszám: 12010116-01541338-00100004
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: REON Digital Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 7.
e-mail: hello@reon.digital

Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó/Vevő: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy, a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével
létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás/Eladó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy, a termékét értékesítő fél
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet)
Az ÁSZF hatálya
A fogyasztó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF
rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással a fogyasztó elfogadja a
jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF a
Fogyasztó és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak a szállítás költségét nem
tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy
üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már
megkötött szerződésekre.

Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság
ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem
köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában
felajánlani a Fogyasztó részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a
Fogyasztó ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú
elállás joga.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
•
•
•

Telefon: +36 30 423 6476
E-mail: kiszallitas@husszabosag.hu
postacím: 2527 Máriahalom, külterület hrsz. 0104/10

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,
tevékenységére
vagy
mulasztására
vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy
egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó
előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig
az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a
vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,
hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás
indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról,
hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos
és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell
terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
békéltető
testületi
eljárást.
Amennyiben az eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz.
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.
Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó panaszát elutasítja, a fogyasztó jogosult a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A vállalkozást a
békéltető
testületi
eljárásban
együttműködési
kötelezettség
terheli.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása,
illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás
feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: az Ignátz Kft.
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.
Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
A fogyasztónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan
lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az
előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a fogyasztó már a
következő oldalra lépett).
A fogyasztó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a
vásárlás a fogyasztó által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a
termék. A fogyasztó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a
fogyasztóra hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért való
felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely

telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a
szerződés létrejöttét.
Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
•
•

0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os
termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a
terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
A honlap használata - a vásárlás menete

A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és
ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját,
ismertetőjét, árát. Vásárlás esetén a vevőnek a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A
termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért,
téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után a vevő a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges
számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége
keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a " Tovább a fizetéshez " gomb
megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek
eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt
termékszám megváltoztatható.
Amennyiben a vevő a kiválasztott terméket a Kosárba teszi, úgy a weboldal jól látható
módon a termék kosárba helyezését grafikai áttűnéssel szimulálja.
Amennyiben vevő nem kíván több terméket kiválasztani, úgy a „Kosárnézet” gombra kell
kattintani. Amennyiben vevő a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb
terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy a „Vissza a vásárláshoz”” gombra, vagy újra egy
tetszőleges termékre vagy kategóriára kell kattintani.

A Kosár megtekintése
A honlap használata során a „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti vevő a kosár
tartalmát. Itt lehetőség van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék
darabszámát megváltoztatni. A rendszer automatikusan frissítve megjeleníti a vevő által
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben vevő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a
„Tovább a fizetéshez” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása
„Tovább a fizetéshez” gomb lenyomását követően megjelenik a bejelentkezés/regisztráció
felület.
A rendelés leadásához mind regisztrációval mind regisztráció nélkül a következő adatok
megadása kötelező:
A „kapcsolattartói adatok” szövegdobozban
a vevő e-mail címét, telefonszámát,
a „Számlázási adatok” szövegdobozban teljes nevét, címét kell megadnia.
A ”Szállítási adatok” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási adatok”
során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük
távolítsa el a pipát.
Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, amely a kiszállítás végleges helyszínétől
függően bruttó 1000.- Ft/1500.- Ft vagy 2000.- Ft lehet, amely díjat vevő köteles megfizetni
megrendelés esetén.
Fizetéskor korrekciós díjat számolunk fel, amely a mindenkori rendelési érték 10%-a. A
rendelés feldolgozását követően a ténylegesen levágott termék súlyától függően ezen
összeg egy részét vagy egészét visszatérítjük Önnek.
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni
kívánt termékeknek, valamint a vevő adatai helyesen szerepelnek, úgy vevő a „Tovább a
fizetéshez” 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 vevő minősül ajánlattevőnek.
A „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomása után a kosár tartalma nem módosítható, csak
abban az esetben, ha a vevő a „Vissza” gomb megnyomásával visszalép a kosár
tartalmához.
Vevő a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy
ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti
visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Vevőt az ajánlata 48 órás
időtartamban köti. Amennyiben a vevő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint
48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége
van a megrendelés leadására. A rendelésről vevő először egy automata visszajelzést kap,
ami csak annak tényét rögzíti, hogy vevő megrendelése a honlapon keresztül megérkezett,
de ez a visszaigazolás nem minősül a vevő ajánlatának elfogadásának.
Amennyiben vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait
tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy vevő köteles ennek
tényét - a helyes adatok megadásával egyidejűleg - eladóval e-mail útján haladéktalanul
közölni. Amennyiben vevő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az
automata visszaigazoló e-mailt, úgy szükséges, hogy eladóval felvegye a kapcsolatot, mert
elképzelhető, hogy a megrendelés technikai okok miatt nem érkezett meg az eladó
rendszerébe.

Az Eladó a vevő ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján igazolja vissza a
vevő ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email
a vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).
Ebben a második visszaigazolásban rögzíti az eladó a választott termékek fajtáját, pontos
mennyiségét. Mérlegelt áru esetén a termék jellegéből adódóan a megrendelt és a
kiszállítandó termék pontos súlya között minimális eltérés adódhat. Mérlegelt árut eladó a
második visszaigazoló mail szerint, a kiszállításkori súlyértéken számláz.
Amennyiben a vevő által megrendelni kívánt termékből a megrendeléshez képest eltérő
mennyiség van készleten, úgy vevő eladótól telefonos értesítést kap.
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása
elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai
Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt
nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
A Szolgáltató a vásárlásról nyugtát állít ki, ÁFÁ-s számla igényét vevő a megrendelés során
a megjegyzés rovatban tüntetheti fel.
Fizetési módok
Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)
A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil
Kft. az OTP Csoport tagja.
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési
eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt
tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében
nyújt segítséget.
MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?
A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai
megadásával elindítja a tranzakciót.
A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere
visszairányítja a webáruház oldalára.
Bővebb információ: https://simple.hu/fooldal
Átvételi módok, átvételi díjak
Házhozszállítás
Eladó a termékeket az I., II., III., XI. és XII. kerületben szállítja házhoz, 1000.- Ft/ 1500.- Ft/
2000.- Ft-os szállítási díj ellenében, minimum 5000.- Ft-os megrendelés esetén.

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától
(második visszaigazoló email) számított legfeljebb 1 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató
jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.
Termékek átvételének megtagadása
Vevő jogosult az általa vásárolt termék, termékek átvételét mindenféle indok nélkül
megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet.
Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1)
bekezdésének d) pontjában foglalt (romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék
tekintetében) rendelkezésre figyelemmel.
Szavatosság
Eladó tájékoztatja vevőt, hogy vevőt a termékek gyorsan romló jellegéből, valamint a
speciális tárolási és szállítási feltételekből fakadóan visszaküldési jog nem illeti meg. Vevő
minőségi kifogással kizárólagosan a termék átvételekor élhet.

Technikai hiba
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba
észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a
vásárlást.
Adatvédelmi szabályzat
A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:
www.husszabosag.hu/pdf/www.husszabosag.hu_Adatkezelesi-tajekoztato.pdf
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. június 5. napjával hatályosak.

