
Általános Szerződési Feltételek 

A Zsolniker Kft. webáruházában (www.canni.hu, www.zsolnishop.hu) elektronikus úton 

megrendelést leadó vásárlók részére. 

1. Általános rendelkezések 

A Zsolniker Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-021695; székhely: 6723 Szeged, Űrhajós utca 3. al. 13.; 

adószám: 25113343-2-06; e-mail: nailartshop@gmail.com; képviseli: Zsolnainé Hegedűs Nikoletta; a 

továbbiakban: Zsolnishop) a honlapokon elérhető a Zsolnishop által forgalmazott műköröm 

alapanyagokat, termékeket kínálja eladásra. A Zsolnishop fenntartja magának a jogot arra, hogy az 

általa értékesített termékek megváltoztassa. Az webáruházon keresztül leadott elektronikus 

megrendeléssel a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) leírt feltételek 

szerint adásvételi szerződés jön létre a Zsolnishop és a megrendelést leadó magánszemély vagy cég 

(a továbbiakban: megrendelő) közt. Ezen adásvételi szerződést Zsolnishop írásban megkötött 

szerződésnek tekinti, melyet a leadott rendelést, megrendelési számon iktat és a megrendelés 

teljesítésétől számított egy évig tárol. Zsolnishop kijelenti, hogy a termékek értékesítéséhez és az 

webáruház működtetéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.  

Jelen ÁSZF a www.canni.hu és a www.zsolnishop.hu címeken elérhető oldalhoz közvetlenül 

kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki azon 

szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, 

nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés 

hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire 

sem, melyekre a www.canni.hu és a www.zsolnishop.hu oldalakon található hivatkozás vezet. Az 

ÁSZF megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek 

elfogadásának minősül, ha a megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut rendel meg. 

2. Szerződő felek 

Az adásvételi szerződés a Zsolnishop mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. 

Zsolnishop csak a www.canni.hu és www.zsolnishop.hu oldalakon keresztül leadott rendelésekért 

felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket a 

későbbiekben - a megrendelés Zsolnishop általi visszaigazolásáig - lehetősége van 

módosítani/visszavonni, Zsolnishop ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a 

számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt 

terheli. A nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt Zsolnishop jogosult törölni, továbbá kétség 

esetén a megrendelő valódiságát ellenőrizni. 

3. A Zsolnishop felelősségvállalása 

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók az áruházban elhelyezett 

információs menüpontjaiban olvashatók. A Zsolnishop vállalja, hogy a fent jelzett oldalakon leírtakat 

magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. 

4. A megrendelő felelősségvállalása 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez 

kötve van. Megrendelő a megrendelése elküldésével a jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt leírtak be 

nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy a 

megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott 

fizetési módnak megfelelően. 

http://www.canni.hu/


5. Árak és termékinformáció 

A Zsolnishop az áruk vételárát minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban 

határozza meg. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár 

minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez 

kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. A 

termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ára. Ezen kívül külön lapon szerepel a szállítási 

szolgáltatás költsége. Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, 

valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a 

rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a megrendelést a Zsolnishop jóváhagyja. A 

végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy 

rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a 

módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. 

A megrendelőnek a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget előre, az OTP 

Bank által vezetett 11735153-20000590-00000000  bankszámlára történő átutalással kell fizetnie.  

A Megrendelőnek készpénzes fizetés esetén a termékek árát és az esetleges szállítási költséget 

utólag, a csomag átvételekor kell megfizetnie a Kiszállítónak. 

A Zsolnishop webáruház terméklistáiban feltüntetett ár érvényessége kizárólag az adott megjelenés 

időpontjára vonatkozik. Megrendelés leadásakor Zsolnishop kötelezi  magát, hogy a kiválasztott 

termékeket a rendeléskor érvényes, a jóváhagyott regisztrációnak megfelelő  áron szállítja ki a 

megrendelőnek. Ezt az árat a megrendeléskor küldött e-mail alapú visszaigazolás is tartalmazza. Az 

webáruházban a termékek adatlapján megjelenítésre kerülnek a termékkel kapcsolatos lényegi 

információk, melyek segítik az előzetes tájékozódást. A megrendelő által átvett termék csomagolása 

tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, melyek az adott termékre jellemzőek: összetétel, használat 

és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az ezen tájékoztatást 

alaposan elolvasni és megismerni.  Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból 

módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes 

kondíciók vonatkoznak. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az 

ebből eredő többletköltségeket a megrendelő köteles megtéríteni a Zsolnishop számára. 

6. A szerződés hatálya 

Az internetes felületen csak cselekvőképes természetes, illetve jogképes jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a 

megrendelő és a Zsolnishop között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a 

jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A Zsolnishop kötelezettséget vállal a megrendelés 

teljesítésére, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a 

vételárat, valamint a szállítási költséget maradéktalanul, határidőben megfizeti. A rendelési folyamat 

során a megrendelő megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és 

jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az 

áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez a megrendelőnek el kell fogadnia az 

Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.). 

A felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés a Zsolnishop általi jóváhagyásával lép hatályba, és 

a megrendelés teljesülésével zárul le. A Zsolnishop rendszere minden érvényes rendeléshez egy 

megrendelőszámot ad, melyet megrendelő megtalál minden rendelése mellett az áruházban 

létrehozott fiókjában, illetve a megrendelő e-mail címére küldött rendelésigazoló e-mailben. Csak a 

rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés leadását követően a 



Zsolnishop haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megküldi megrendelő részére a visszaigazolást 

a megrendeléséről.  Az adásvételi szerződés a megrendelés a Zsolnishop általi visszaigazolással jön 

létre. 

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nem történik meg 48 órán belül, úgy a megrendelő 

mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A Zsolnishop a megrendelés jóváhagyásáig biztosítja a 

lehetőséget a megrendelőnek a megrendelése módosítására, visszavonására. 

Amennyiben a megrendelő által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a 

Zsolnishop nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről a 

Zsolnishop a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a megrendelő ezen információk 

ismeretében is megvásárolja a terméket, a késedelem miatt igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a 

termék nem áll rendelkezésre, a Zsolnishop a szerződés létrejöttétől számított 24 (huszonnégy) órán 

belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Zsolnishop ebben az esetben 

haladéktalanul visszajuttatja a megrendelőnek. 

7. Szállítási feltételek 

A megrendeléseket a visszaigazolást követő 5 (öt) munkanapon belül vállalja Zsolnishop teljesíteni 

Magyarország terültére történő kiszállítás esetén. A megrendelések kézbesítése a hét minden 

munkanapján folyamatosan történik. A raktárról nem elérhető termékek esetében a megrendelőt 

értesítjük a postázás várható időpontjáról. 

A regisztrációnál megadott névre és címre kiállított számlát a csomagban találja a megrendelő. A 

megrendelő köteles a Zsolnishop webáruházban megrendelt és a megrendelő által megadott címre 

kiszállított termékeket átvenni. Amennyiben fizetési módként a "Utánvét" opciót választotta a 

megrendeléshez úgy a Zsolnishop által küldött számlán feltüntetett vételárat - mely a termékek 

szállítási költségeit is tartalmazza – a megrendelő köteles készpénzben a kézbesítőnek kifizetni. 

A csomagolási és utánvételes szállítási költség Magyarország területén: 990.- Ft. A Zsolnishop 

Magyarország területén kívül kiszállítást kizárólag az Európai Unió országainak területére vállal, azzal, 

hogy a szállítás nem ingyenes, hanem a szállítási költség esetileg kerül megállapításra és egyeztetésre 

a megrendelővel. 

8. Vásárlástól való elállás 

Az érvényben levő törvényi rendelkezéseknek megfelelően a fogyasztónak minősülő megrendelőnek 

lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (ezzel együtt a megvásárolt áru visszaküldésére) az áru 

kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül. A megrendelő nem köteles indokolni az elállását. Az 

elállási időszak az 1. naptól számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, 

az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, vagy e-

mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket. Az áru visszaküldésnél felmerülő költségeket 

a megrendelő köteles megfizetni, de jogszerű elállás esetén a rendelés teljes összege  visszafizethető 

a megrendelő részére (a szállítási díjat is beleértve). Az elállás jogát csak  természeténél fogva 

visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a megrendelő, és csak abban az esetben, ha az árut 

sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. Abban az 

esetben, ha a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c. pont hatálya alá eső terméket a megrendelő 

használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen a Zsolnishop részére 

visszajuttatni, a Zsolnishop nem vállalja a termék  visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a 

megrendelőnek, a megrendelő költségére. A jogszerűen gyakorolt elállás és az áru visszavétele után a 



különbözeti összeg elszámolása, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 30 napon belül 

megtörténik. 

9. Panaszkezelés 

Amennyiben a megrendelőnek valamilyen panasza van az adásvételi szerződéssel vagy annak 

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a nailartshop@gmail.com e-mail címen, illetve postai levél 

útján is közölheti. A Zsolnihop panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül 

kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat 

eredményéről. 

10. Adatvédelmi klauzula 

A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a megrendelő kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Zsolnishop adatait az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, továbbá, 

hogy részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. 

11. Zárórendelkezések 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus 

kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.  

A Zsolnishop fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az 

ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban 

marad, amíg a Zsolnishop a szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF módosításáról a Zsolnishop a 

megrendelőket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et 

közzéteszi a www.canni.hu és a www.zsolnishop.hu oldalakon. A tájékoztatás a módosítás hatályba 

lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a megrendelő dönthessen a módosítás elfogadásáról, 

vagy a regisztrációja törléséről. 

 

 

A Zsolniker Kft. adatvédelmi és titoktartási rendelkezései 

A Zsolniker Kft. biztosítja vásárlóit és weboldala látogatóit adataik biztonságos és diszkrét 

kezeléséről összhangban a 2018. május 25-én hatályba lépő uniós adatvédelmi szabályozással 

(GDPR). Az általuk megadott adatok a rendszerben teljes biztonságban vannak, és azokat szigorúan 

diszkréten kezeljük. Összes ügyfelünknek javasoljuk, hogy figyelmesen olvassák el ezt a rendelkezést.  

Az adatkezelés alapja: 

A Vásárló a regisztrációnál és/vagy a megrendelés leadásakor elfogadott vásárlási  szerződéssel 

önkéntes hozzájárulását adta ahhoz, hogy a vásárláshoz kapcsolódó adatait a Zsolniker Kft. kezelje. 

Az adatkezelés célja: 

A Zsolniker Kft. kizárólag a leadott megrendelések kapcsolattartásának, a kiszállítás végrehajtásának, 

a számlázásnak valamint a felhasználó által igényelt egyéb műveleteknek (pl. hírlevél küldése) 

céljából végez adatkezelést. 

Adatkezelő: 

Az adatok kezelője a webáruház üzemeltetője, a Zsolniker Kft. 

Az adatkezelő cég adatai megtekinthetők az impresszum menüpontban. 



Az adatkezelés körülményei: 

A Zsolnishop a regisztráció és a vásárlás során megadott személyes adatokat biztonságosan őrzi és 

kezeli. Az adatokhoz az adatot szolgáltató (vásárló), a Zsolnishop ügyfélszolgálata, a megrendelt 

termékek kiszállítását végző logisztikai szolgáltató amely csak a kiszállítás teljesítéséhez szükséges 

adatokat kapja meg (név, cím, vásárlás öszzege, telefonszám). Ezen kívül a Zsolnishop jogszabályi 

kötelezettségének eleget téve jogosult az adófelügyeleti szervek részére is adatot szolgáltatni, de ha 

erre sor kerül, erről az adat tulajdonosát (a vásárlót) tájékoztatja. Az adatkezelés kezdete a vásárló 

regisztrációja. Az adatkezelés vége történhet a felhasználó (vásárló) kezdeményezésére (pl. 

regisztráció megszüntetése), illetve a vásárlási adatok törlése a Zsolnishop saját döntésével is. Az 

adatkezeléssel kapcsolatos problémákkal a Zsolnishop felügyeleti szerveihez (ld. Impresszum) lehet 

fordulni. 

Cookie: 

A Cookie kisebb adatállomány, melyet a Zsolnishop látogatójának számítógépén helyez el és a 

weboldal látogatójára vonatkozó információkat tartalmazza. A cookie-k használatából eredő 

személyes információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek. Az oldal megfelelő működéséhez 

és a rendelések leadásához kérjük győződjön meg róla, hogy böngészője engedélyezi a cookie-k 

használatát rendszerünk számára. 

Mi az a cookie? 

Egy a látogató internetezésre használt eszközén elhelyezett kis méretű fájl. Ezt a kis információs 

csomagot a webszerver küldi a böngészőnek aki eltárolja azt majd a böngészés folyamán visszaküldi 

azt a webszerver felé. Ezek a cookie-k passzív adatot tárolnak csupán nem tartalmaznak vírust, 

futtatható programokat és nem férnek hozzá a látogató gépen tárolt adataihoz. 

Mire használjuk a cookie-t? 

A cookie használatával tárolni tudjuk a látogató azon adatait amik elősegítik a weboldal egyes 

funkcióinak működését és növelik a látogató böngészési élményét. Megjegyezve egyszeri beállításait, 

lépéseit nem szükséges minden egyes látogatásakor az azonosítás.  

Kétféle cookie-t különböztethetünk meg alkalmit és állandót. Az alkalmi cookie csupán a Felhasználó 

böngészőjének bezárásáig maradnak az eszközén. Az állandó cookie-k előre megszabott lejárati ideig 

vagy azok manuális törléséig vannak a látogató eszközén. 

A látogatás során általában a következő célból tárolhat a weboldal cookie-kat a látogató eszközén: 

Bejelentkezés megjegyzése, Böngészés elemzés, Geotargeting, Személyre szabott tartalmak 

megjelenítése, Webáruházak esetében a kosár azonosítója. 

Személyes adatokat tartalmaznak a cookie-k? 

Nem szükséges semmilyen személyes jellegű adat tárolása a cookie-ban. Ezen állományok nem 

alkalmasak a látogató azonosítására, az összegyűjtött adatok kizárólag bizonyos a weboldal által 

nyújtott funkciók használatát könnyítik meg. 

Milyen cookie-t tárol a weboldal? 

Jelen weboldal az alábbi esetekben tárol el információt: 

-Bejelentkezés megjegyzése 

-Kosár azonosítása 

-Böngészési statisztika készítése 

Harmadik fél által létrehozott cookie a weboldalon. 

Az Adatkezelő nem nyilatkozik a harmadik fél által kezelt cookie-k használatáról. Ilyenek lehetnek az 



oldalba beépülő külső szolgáltatók (Google Analytics, AdSense, Facebook, Twitter, addThis) által 

létrehozott állományok. 

Cookie-k engedélyezése 

A weboldal eléréséhez használt böngésző program alapértelmezett esetben engedélyezi a 

weboldalaknak cookie-k elhelyezését azonban a böngésző beállításai közt látogató tilthatja ezt. 

Fontos megjegyezni, hogy a cookie-k tiltása vagy korlátozása blokkolhatja az oldal funkcióinak 

működését. 

Regisztrációs adatok: 

Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, 

e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és 

tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben 

felvegye Önnel a kapcsolatot. Vásárlóink adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között 

nem adjuk át. 

A regisztráció megszüntetése: 

A Zsolnishop lehetővé teszik ügyfeleinek a céggel való kommunikáció visszautasítását. Ennek módja a 

következő: 

1. az ügyfél küld egy e-mailt igényével a következő címre: nailartshop@gmail.com. 

2. az ügyfél küld egy levelet a következő címre: Zsolniker Kft. 6723 Szeged, Űrhajós u. 3. al. 13. 

 

A felhasználói információk javítása és felújítása: 

Ügyfeleink az oldalainkon megadott adatokat bármikor megváltoztathatják az "adatmódosítás" 

menüpont alatt. 

Az adatkezelésben érintettek jogai: 

A felhasználók (az adatkezelésben érintettek) bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat az 

áruház weboldalán található funkciók (személyes adatok kezelése) segítségével. Lehetőség van az 

adatok módosítására vagy törlésére az ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail, vagy hivatalos levél 

útján is. A Zsolnishop Kft . kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelés oka (célja) megszűnik, úgy az 

adatok további tárolásától és kezelésétől a felhasználó tájékoztatása után eltekint. Az adatkezelésben 

érintettek jogorvoslati lehetőségeiről az Impresszumunkban tájékozódhat. 

Hogyan léphet kapcsolatba velünk? 

E-mailben a nailartshop@gmail.com címre írt levélben, üzltünk címe: Zsolniker Kft. 6723 Szeged, 

Űrhajós u. 3. al. 13 

 

Telefonszám: +36-62-891-739,  

Kapcsolódó jogszabályok 

§  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 §  A Polgári Törvénykönyvről rendelkező 1959. évi IV. törvény 

 §  49/2003. (VII. 30.) GKM-rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és 

jótállási igényék intézéséről 



 §  151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról 

 §  1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 

 §  17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről 

 

 

 

 

Felelősség korlátozása 

A wwwcanni.hu és www.zsolnishop.hu webáruházban történő vásárlás esetén a vásárló felelőssége, 

hogy ismerje és elfogadja az internet nyújtotta lehetőségeket és korlátokat, az adatok küldési és 

fogadási szabályait és veszélyeit, a használt hálózat technikai teljesítményét és a rendszerben 

felmerülő hibák lehetőségét. 

A www.canni.hu és www.zsolnishop.hu webáruház az alábbi pontokban felsorolt, vagy bármilyen 

más okból is bekövetkező hibákért nem vállal felelősséget: 

  

- Az internet-hálózaton keresztül küldött és/vagy fogadott bármilyen információ, illetve adat 

illetéktelen kezekbe jutása. 

- Az internetes hálózatban bekövetkező bármilyen működési, program, és technikai hiba, és ezek 

következményei. Bármilyen olyan felmerülő hiba, ami akadályozza az  internet és/vagy a weboldal 

rendeltetésszerű használatát, a vásárlást, az információ áramlását, vagy bármilyen más műszaki 

jellegű meghibásodást okoz. 

- Bármely eszközben a kommunikációs vonalakon történő meghibásodás. 

- Bármely- akár papír alapú, vagy elektronikus formában küldött- levél elvesztése. 

- Bármilyen adat és/vagy információ sérülése, elvesztése. 

- Bármelyik fél által használt szoftver nem megfelelő működése. 

  

A felhasználó felelőssége a veszélyek felmérése, és a megfelelő lépések megtétele, annak érdekében, 

hogy az általa használt számítógépen tárolt adatokat megfelelően védje az illetéktelen behatolóktól. 

A felhasználót terheli a felelősség a on-line áruházhoz való kapcsolódásáért és az ott történő 

tevékenységért. 

 

 

 

 

http://www.zsolnishop.hu/

