ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek
a Spirit Web Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., cégjegyzékszám:
01-09-327800, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26390909-2-41, képviseli: Sugár
György András ügyvezető, email címe: hello@thelabels.hu, honlap: www.thelabels.hu, panasz ügyintézési hely: 1033
Budapest, Szentendrei út 89-95., 16. épület, a továbbiakban: Spirit Web vagy Vállalkozás)

és az általa jelen internetes oldalon (www.thelabels.hu, a továbbiakban: Weboldal) nyújtott
elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

Az Ügyfél a Weboldalra való belépéssel a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, függetlenül
attól, hogy regisztrálta-e magát a Weboldalon felhasználóként vagy sem.

A Spirit Web felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat
magára nézve kötelezőként, akkor az Ügyfél nem jogosult Weboldal bármely szolgáltatásának igénybevételére.

Az Ügyfél a Weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve jelen ÁSZF, továbbá a Weboldal használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és alkalmazandó.

I.

Regisztráció

1.

Jelen Weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen ÁSZF-et elfogadja. A jelen Weboldalon
található szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen Weboldalon
felhasználóként történő külön regisztráció.

2.

Az Ügyfél a Weboldalon történő vásárlása és / vagy regisztrációja során kifejezetten el kell, hogy ismerje,
hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az ott
leírt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Ügyfél elfogadja, hogy ennek hiányában sem vásárolni, sem regisztrálni
nem tud a Weboldalon.

3.

Amennyiben az adott Ügyfél úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először megadja az email címét, majd a
jelszavát.

4.

Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy akár Facebook vagy Google fiókján keresztül is regisztrálhasson a
Weboldalra. Amennyiben az Ügyfél a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott link átirányítja
az Ügyfelet a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk a
Spirit Web felé továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi
irányelveit a következő linkekre kattintva tudja az Ügyfél
tanulmányozni: https://www.facebook.com/about/privacy , https://policies.google.com/privacy .

5.

A Spirit Web kéri az Ügyfelet, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az
adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és
nehézségekért a Spirit Web semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten
kizárja.

6.

A Spirit Web arra kéri az Ügyfelet, hogy amennyiben esetleges hibát észlel az általa már korábban feltüntetett
adatok körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után „Fiókom” menüpont alatt, folyamatban lévő
megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a Spirit Web ügyfélszolgálatát a jelen dokumentumban
megadott elérhetőségek valamelyikén.

7.

A Spirit Web ezúton kéri Ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg,
illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Spirit Web semmilyen nemű
felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az Ügyfél elfelejti
jelszavát vagy ha illetéktelen személyek számára nem a Spirit Web felróható magatartása következtében
hozzáférhetővé válik.

8.

A Spirit Web tájékoztatja önmagában Ügyfelet, hogy a regisztráció nem keletkeztet rendelési kötelezettséget.

9.

Az Ügyfél dönthet úgy, hogy kérelmezi, hogy törzsvásárló státuszt kíván szerezni. Ezt Vállalkozás csak abban
az esetben tudja biztosítani, ha az Ügyfél megadja a nemét és születési idejét is. Az Ügyfél a törzsvásárló
státusz igénylésével hozzájárul ezen adatok Ügyfél által kérelmezett törlésig való kezeléséhez.

II. A Weboldalon szereplő termék jellemzői

1.

A Spirit Web tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Weboldalon keresztül történő vásárlás a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: „Kormányrendelet”) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősülhet,
amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül.
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

2.

Távollévők között kötött szerződésnek az 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.

3.

A Weboldalon eladásra kínált termékek árai minden esetben forintban értendők és tartalmazzák az általános
forgalmi adót, nem tartalmazzák azonban a házhoz szállítás díját (szállítási díjat).

4.

A Spirit Web a Weboldalon eladásra kínált termék vonatkozásában feltünteti a termék nevét, leírását és
illusztrációként fotót jelenít meg a termékekről. A Spirit Web nem vállal felelősséget a fotón megjelenő
termék és a termék tényleges kinézete közötti eltérés miatt.

5.

A Spirit Web felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, azaz nyilvánvalóan
téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre, akkor a
Spirit Web nem köteles a terméket ezen hibás áron szállítani az Ügyfél részére, hanem a Spirit Web
felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat a megrendeléstől.

6.

A Spirit Web tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a
Weblapon történő közzététellel lépnek hatályba.

III. Vásárlás regisztrált felhasználóként vagy regisztráció nélkül

1.

Ügyfél mind regisztrált felhasználóként, mind külön regisztráció nélkül is rendelhet meg terméket /
termékeket a Weboldalon.

2.

Az Ügyfélnek ki kell választani a megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket, úgy, hogy megnyomja a
„kosárba” gombot.

3.

A rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon terméket,
amely vonatkozásában Ügyfél megrendelést készül leadni. Ez az összesítés tartalmazza még egyszer a
termék megnevezését, méretét és darabszámát és bruttó árát.

4.

Amennyiben ez az összesítés nem felel meg az Ügyfél vásárlási szándékának, a kosár tartama „vissza”
gombra kattintva módosítható. A rendszer ekkor visszavezeti az Ügyfelet a megrendelés előző lépés(ei)hez. A
megrendelni kívánt termék mennyisége egyébként a „vissza” gomb használata nélkül, a „+”, „-„ jelekkel is
módosítható. „Az „x” gombbal pedig a kosár tartalma törölhető.

5.

Az Ügyfélnek ezt követően ki kell választania azt az átvételi módot, amelyen keresztül a megrendelt terméket
kézhez kívánja kapni: Az Ügyfél az átvételi mód mellett lévő négyzetbe klikkelve jelezheti, hogy személyes

átvétellel, futárszolgálattal vagy csomagponton keresztül kívánja átvenni a megrendelt terméket.
Általában az alábbi fizetési módok lehetségesek:
- Készpénzzel
- vagy készpénzt helyettesítő Erzsébet Utalvánnyal. (Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van
lehetőség.)
- Bankkártyával
Online bankkártyával az OTP Mobil Kft. pénzügyi szolgáltató biztonságos SimplePay fizetési rendszerén
keresztül. A Vállalkozás felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy olvassa el a jelen ÁSZF végén található fizetési
tájékoztatót, amely jelen ÁSZF szerves és elválaszthatatlan részét képezi.
6.

Személyes átvétel esetén az Ügyfél a 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., 16-os épület címen
készpénzben, bankkártyával vagy Erzsébet utalvánnyal vagy jelen Weboldalon bankkártyával fizetheti meg a
termék árát. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

7.

Futárszolgálat kiválasztása esetén az Ügyfél dönthet, hogy a megrendelés leadásakor a Weboldalon keresztül
bankkártyával fizeti meg a termék árát vagy a szállítás során készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg azt.

8.

Csomagponton való átvétel választása esetén az Ügyfél dönthet úgy, hogy a megrendelés leadásakor a
Weboldalon keresztül bankkártyával fizeti meg a termék árát vagy a Csomagponton való átvétel során
készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg azt. A Csomagponton való átvétel kiválasztása esetén az Ügyfél
megadja az irányítószámot, amely alatt át kívánja venni a megrendelt terméket.

9.

A kiszállítás díja
forintban

előrefizetés esetén

utánvétes esetben

futárszolgálattal kiszállítás
esetén

bruttó HUF 990

bruttó HUF 1290

Csomagponton való átvétel
esetében

bruttó HUF 990

bruttó HUF 1290

10.
11. Ezt követően az Ügyfél megadja a szállítási, illetve számlázási adatokat.
12. Spirit Web figyelmezteti az Ügyfelet, hogy az Ügyfél telefonszámának, illetve email címének megadása a
megrendelés hibátlan teljesítése érdekében kötelező.
13. Amennyiben a fenti összesítés megfelel az Ügyfél vásárlási szándékának, az Ügyfél megnyomja a „rendelés
véglegesítése” gombot. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél elküldi a megrendelést.
14. A megrendelés elküldését követően Spirit Web e-mail üzenetben visszaigazolja az Ügyfélnek, hogy megkapta
megrendelését.
15. Amennyiben visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem
érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Spirit Webhez, illetve az Ügyfélhez
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Spirit Web kizárja a visszaigazolásért való
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja vagy a megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni.
16. A megrendelések feldolgozása minden munkanap 16 óráig történik. Az adott munkanap 16 óra után leadott
megrendeléseket a Spirit Web a következő munkanapon dolgozza fel.
17. A kiszállítás időtartama eltérő lehet. Amennyiben a termék készleten van (erről az Ügyfél a termék adatlapján
tájékozódhat) és az Ügyfél szállítási módként a futárszolgálattal való házhozszállítást, választja, úgy a
szállítási idő 3-5 munkanapot vesz igénybe. A megrendelt terméknek a Csomagpontra történő kézbesítés
esetén a szállítási idő 3-5 munkanap.
18. Amennyiben a megrendelt termék külső készleten van (erről az Ügyfél a termék adatlapján tájékozódhat), a
fenti szállítási idők a Spirit Webhez való beérkezéstől számítódnak.
19. Felek között a megrendelés Spirit Web általi visszaigazolása esetén adásvételi szerződés jön létre, amely
alapján a Spirit Web a termék tulajdonjogának átruházására, az Ügyfél a vételár megfizetésére és a termék
átvételére köteles. A tulajdonjog a vételár kifizetésével száll át az Ügyfélre.

20. Amennyiben az Ügyfél fogyasztó és a Spirit Web vállalja a termék fogyasztó Ügyfélhez történő eljuttatását, a
kárveszély akkor száll át az Ügyfélre, amikor az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi
a terméket.
21. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll az Ügyfélre, ha a fuvarozót az Ügyfél bízta meg, feltéve,
hogy a fuvarozót nem a Spirit Web ajánlotta.
22. Amennyiben az Ügyfél fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, a Spirit Web a szerződés
megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az Ügyfél rendelkezésére
bocsátani a terméket.
23. A Spirit Web késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Amennyiben a Spirit Web a póthatáridőn
belül nem teljesít, az Ügyfél jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.
24. Az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Spirit Web a szerződés teljesítését
megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
25. Amennyiben a Spirit Web a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint
az Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
26. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyet a Spirit Web iktat és ez utólag
hozzáférhető. A Spirit Web kizárólag magyar nyelven szerződik.

IV. Távollévők között kötött szerződés sajátosságai, elállás / felmondás

1.

A jelen fejezetben meghatározott elállási jog csak azon Ügyfeleket illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak
minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.

Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől tizennégy naptári napon belül
indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja.

3.

Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben
érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Spirit Web arra kéri
az Ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen
különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldés módja.

4.

A Spirit Web az elállási jog gyakorlása esetén köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél viseli azonban az elállási jog
gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül
egyéb költség nem terheli.

5.

A Spirit Web a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazza, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.
Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli ezen visszatérítési mód alkalmazásából adódóan.

6.

Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett
be.

7.

A visszatérítést a Spirit Web mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et vagy az Ügyfél
bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot
kell figyelembe venni.

8.

Spirit Web ezúton tájékoztatja Ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ügyfél nem viseli, illetve csomag visszaküldése
utánvétellel történik.

9.

A Spirit Web követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ügyfél ezt
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

10. Az elállási / felmondási nyilatkozat-minta rendelkezésre a 1. számú mellékletben az Ügyfél áll. Az Ügyfél
elállási / felmondási jogát gyakorolhatja a 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozat-minta útján vagy az erre

vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával (mint a például a Weboldalon, a Visszatérítések, jóváírások”
almenüben való megfelelő jelzéssel.)
11. A fogyasztó Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék adásvétele közötti
időszakban is gyakorolhatja.
12. A fogyasztó Ügyfélnek a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
vissza kell juttatnia.
13. Amennyiben a fogyasztó Ügyfél nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást
választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Spirit Web nem köteles megtéríteni.

V. Hibás teljesítés / szavatosság

1.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a
hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

2.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett (jelen esetben
a Spirit Web) a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

3.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult (jelen esetben az Ügyfél) választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (jelen esetben a Spirit Webnek) - másik kellékszavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a
jogosultnak (jelen esetben az Ügyfélnek) okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett (jelen esetben a Spirit Web)
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett (jelen
esetben a Spirit Web) a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. szerinti
feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak (jelen esetben az Ügyfélnek) a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

4.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a
jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult (jelen esetben az
Ügyfél) érdekeit kímélve kell elvégezni.

5.

A jogosult (jelen esetben az Ügyfél) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
okozott költséget köteles a kötelezettnek (jelen esetben az Spirit Webnek) megfizetni, kivéve, ha az áttérésre
a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.

A jogosult jelen esetben az Ügyfél) a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezett-tel
(jelen esetben az Spirit Webbel) közölni.

7.

Fogyasztó Ügyfél és Spirit Web közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül
közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.

A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

9.

Az Ügyfél, mint jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

10. Fogyasztó Ügyfél és Spirit Web közötti szerződés esetén a fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénye a
teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
11. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a dolgot
rendeltetésszerűen nem tudja használni.
12. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból
kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba
keletkezik.
13. A Spirit Web felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy egyik, a Weboldalon általa értékesített termék sem tartozik a
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

hatálya és a termékfelelősség hatálya alá. A Spirit Web nem köteles ezért a Weboldalon általa értékesített
termék vonatkozásában jótállásra, sem termékfelelősségre.

VI. Egyebek

1.

Spirit Web arra kéri az Ügyfelet, hogy a megrendelése elküldése előtt a Weboldalon közzétett ÁSZF-et mentse
le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

2.

Spirit Web tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Weboldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos észrevételeit,
kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja: Spirit Web Kft. – Ügyfélszolgálat: Helye: 1033 Budapest,
Szentendrei út 89-95., 16-os épület, Nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 10 és 17 óra között, e-mail:
hello@thelabels.hu, a tárhely-szolgáltató email címe: ps@ps.hu

3.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére Magyarország joga az
irányadó, különösen az alábbi jogszabályok:

•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

•

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

•

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

4. A Spirit Web felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés
nélkül is irányadók a felekre.

5. A jelen ÁSZF 2018. szeptember 10. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A Spirit Web
bármikor jogosult egyoldalúan a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a Weboldalon való
közzététellel lépnek hatályba. Spirit Web ezúton kéri ezért Ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása
előtt olvassák el az éppen hatályban lévő ÁSZF-et.

6. A Spirit Web tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a békéltető testülethez fordulhat és a Spirit Web székhelye szerint
illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.
emelet 310, székhelyének postai címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Budapest, 2018. szeptember 17.
………………
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