
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában 

kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven 

íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop  működésével, 

megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések 

esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.  

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.lenartviragdekor.hu) és 

aldomainjein történő jogviszonyokra ter jed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan 

letölthető az alábbi linkről:  https://www.lenartviragdekor.hu/aszf  

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen 

Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. 

tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a  vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a 

felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

A jelen Szabályzat 2020. Március hó 01.  nap napjától hatályos és 

visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan 

módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba 

lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók 

a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak 

használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan 

érvényes. 

Kereskedelmi feltételek  

Az itt felsorolt általános kereskedelmi feltételek minden rendelést leadott 

vevőre vonatkoznak. 

Áraink magyar forintban értendőek és az Általános Forgalmi Adót 

tartalmazzák.  



A rendelés leadásával a vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó a 

honlapon megjelenített árak alapján dolgozik, bármely más forrás semmis. 

Az eladó az ár-, termék- és egyéb változtatás jogát fenntartja. 

Virágkötő kollégáink egyedi csokrokat kötnek, amelyek kifejezetten a 

vásárló kérésére készített termékek, ebből kifolyólag két teljesen egyforma 

csokor nem létezik. Természetesen a vásárló által kiválasztott termékhez 

hasonló csokrot kap, mely st ílusában, formájában, virágkötészetében 

garantáltan az, amit választott és amit a webáruházban feltüntetésre 

került. 

A megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, és bizonyos esetekben 

illusztrációként szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a virág egy naponta 

beérkező friss termék, lehetséges, hogy a vásárló által kiválasztott csokor 

valamelyik összetevője épp nincs készleten. Ilyen esetben az összetevő 

helyettesítésére kerül sor.  

 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop 

weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha 

nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem 

fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop ta rtalmának 

megtekintésére.  

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak 

bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal 

terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy 

azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és 

értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

VÁSÁRLÁS 

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, 

hogy jelen ÁSZF-t elfogadottnak tekinti.  

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait 

megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más 

személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés 



semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más 

nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.  

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb 

problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha 

Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely 

nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE  

A megjelenített termékek kizárólag online úton – weboldalon keresztül 

vagy e-mailben – rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan 

megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 

áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.  

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, 

a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek 

eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk 

felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete 

miatti különbözőség miatt.  

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen 

tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül  a 

Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a 

termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen 

eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft -os vagy “1” Ft-os árra, 

akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem 

felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az 

Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.  

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék 

valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal 

észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 



kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a 

szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen 

és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem 

beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és 

kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron 

visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.  

RENDELÉS MENETE 

Felhasználó regisztráció nélkül tud vásárolni az oldalon, a megvásárolni 

kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Felhasználó kosárba 

helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a 

kosár tartalmát a “Kosár” fülre kattintva. Amennyiben Felhasználó további 

terméket szeretne kosárba helyezni, “Vissza” gombra kattint vagy csak 

egyszerűen átkattint másik termékre amelyet hozzá szeretne adni a kosár 

tartalmához. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a 

megvásárolni kívánt termék darabszámát. A darabszámon módosítani a 

“Módosít” gombbal tud mielőtt rákattint az “Ajánlatkérés küldése” ikonra. A 

„törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Felhasználót 

ezután a megadott elérhetőségeink megkeressük és véglegesítjük a 

megrendelését valamint a szállítási módot.  

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK  

Személyes átvétel:  

Termékeinket megrendelheti személyes átvétellel, amelyeket Budapest 

több pontján (III. kerület, XIV. kerület,) van lehetősége átvenni előzetes 

egyeztetést követően.  

Házhozszállítás: 

A megrendelt csokor és ajándék szállítását saját futár végzi. A szállítás 

alatt, a termék meghatározott időn belüli címzetthez történő eljuttatása 

értendő. 

Fizetési módok: 

Személyes átvétel (díjmentes):  



Személyes átvétel esetén kérem ezt a lehetőséget válassza.  

Utánvétel (díjmentes):  

Amennyiben a megrendelt termék futárral kerül kiszállításra, lehetőség van 

arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a  futárnak 

készpénzben egyenlítse a megrendelt termék(ek) átvételekor.  

Átutalás (díjmentes):  

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e -mailben 

található bankszámlára 24 órán belül köteles átutalni. Az összeg 

Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó 

jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.  

Szállítási költség:  

Bruttó végösszeg Személyes átvétel Házhozszállítás 

1 Ft – 9 999 Ft DÍJMENTES 1 500 Ft 

10 000 Ft vagy afelett DÍJMENTES DÍJMENTES 

A táblázatban feltüntetett árak tartalmazzák az Áfa -t, illetve 

szállításonként értendőek.  

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél 

vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba 

felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új 

adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a 

megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a 

szerződéstől.  

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél 

alapján minden költséget tartalmaz. Amennyiben a virág a szállítás 

folyamán megsérült, küldje vissza és saját költségünkre azonnal 

kicseréljük. Az áru visszaküldésére csak akkor van lehetőség, ha erről a 

vásárló és az eladó előzetesen egyeztetett és megállapodott. Minden, az 

eladó által elfogadott visszaküldés esetén, a vásárló igényelheti az áru 

cseréjét vagy a vételár visszatérítését. Más kártérítésnek helye nincs. A 

csomagok kézbesítése a megrendelővel egyeztetett időpontban történik.  



Az adatok megadását követően Felhasználó az ”Ajánlatkérés elküldése” 

gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még 

egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a 

megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Szolgáltató felé az egyéb, 

rendeléssel kapcsolatos kívánságát.  

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása 

előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja 

a bevitt adatokat. 

Felhasználó e-mail-ben a megrende lés elküldését követően 

visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó 

megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem 

érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása 

akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz 

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató 

kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem 

érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e -mail címet adott meg 

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem 

tud üzenetet fogadni.  

ELÁLLÁS JOGA 

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 

szóló törvény alapján.  

A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.  

Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik illetve a szolgáltatás 

esetén a szerződéskötéskor.  

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 

nyolc munkanapon belül.  

Gyorsan romló élelmiszerek vásárlása esetén, nem illeti meg az elállás 

joga a Vásárlót, amennyiben már kibontásra került a termék! Ha bontatlan, 

élhet a vásárló az elállási jogával!  

A virág egy gyorsan romló termék, amelyet kifejezetten a vásárló 



kérésére készítettek, ezért minden a terméket érintő reklamációnak, 

elállásnak amennyiben a terméket átvették, helye nincs.  

Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni 

a terméket a web áruház üzemeltetője részére. A vásárló nem kötelezheti 

az eladót a szállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli!  

A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék 

visszaszállításának díján kívül! 

A web áruház üzemeltetőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse 

a vásárló számára a teljes vételárat, amennyiben élni kíván az elállási 

jogával a vásárló, és visszajuttatta a megrendelt terméket.  

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól  az áru nem rendeltetésszerű 

használatából eredő károk megtérítését.  

A vételár és a szállítási költség visszatérítésének lehetséges módjait a 

szolgáltató minden esetben egyezteti a vásárlóval.  

Vegyes rendelkezések  

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe 

venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, 

mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.  

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, 

jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem 

gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról 

való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre 

vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a 

Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat 

valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy 

lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy 

kikötés szigorú betartásához.  

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

 



PANASZKEZELÉS RENDJE  

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a 

megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben 

Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak 

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e -mail címen, vagy levél útján is 

közölheti. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a 

panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról 

és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz 

fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. 

A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett 

jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a 

Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.  

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági 

vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.  

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:  

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.  

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.  

GPS koordináták: X 19,071  Y 47,496 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800  

Faxszám: +36 1 210 4677  

E-mail: nfh@nfh.hu 

Vagy területi szerveihez:  

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:  

http://www.nfh.hu/teruleti  

http://www.nfh.hu/teruleti


Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:  

A magyarországi békéltető testületek listáját itt 

találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html  

Budapesti Békéltető Testület  

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a   fogyasztói jogvita bírósági 

eljáráson kívüli rendezése. A   békéltető testület feladata, hogy 

megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség 

létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben 

döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 

költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A  békéltető 

testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a  fogyasztót 

megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel 

kapcsolatban. 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő 

határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az  eljárásra kizárólag a  fővárosi 

kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.  

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 

terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető 

testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára 

feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás 

székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet 

működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás 

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli 

egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  

A TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ 

NEVE: MediaCenter Hungary Kft.  

CÍME: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6  

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html


E-MAIL CÍME: mediacenter@mediacenter.hu  

Budapest, 2020. Március hó 01. nap  

 


