ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
I.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden
olyan szolgáltatásra és termékértékesítésre, amely a https://gift.laserpictureshop.com/ weboldalon (a
„Weboldal”) keresztül történik. A Weboldalt a Laser Shop Kft. (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky
utca 57. 2. 14.) (a „Laser Shop Kft.”) üzemelteti.
I.2 A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat minden természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres
regisztráció során elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglaltakat. A termékeket kizárólag háztartásban használatos és nem kereskedelmi
mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy vásárlás célja ezzel ellentétes, úgy
fenntartjuk a jogot a megrendelés visszautasítására.
I.3
Ügyfélszolgálat:
Laser Shop Kft.
Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. 14.
Levelezési cím: 1518 Budapest Pf 129.
Telefon: +36 1 700 4370
E-mail:info@laserpictureshop.hu
I.4 A Laser Shop Kft. fenntartja a termékek és azok műszaki paramétereinek előzetes jelzés nélküli
módosításának és változtatásának jogát. A termékekről a Weboldalon található képek némileg
eltérhetnek a valóságtól.
Az adatok Weboldalra feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a Weboldalra feltöltött műszaki
adatok és képek pontosságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk. Az ez irányú
felhasználói, vevői jelzéseket köszönettel vesszük.
I.5 Az elektronikus úton történő szerződéskötésre tekintettel, ezúton tájékoztatjuk vásárlóinkat az
alábbiakról:
I.5.1 Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről
A Weboldalon szereplő termékek vételáráról, jellemzőiről, valamint a szállítás díjáról,
időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást
követően kaphat tájékoztatást. A „Megrendelés”, ezt követően a „Kosárba” feliratú gombra
kattintva tudja a terméket kosarába helyezni. A termék kosárba helyezését követően, jobb felső
sarokban lévő kosár ikonon megjelenik a belehelyezett termékek száma, ami tájékoztat arról,
hogy a termék kosárba helyezése megtörtént. A termék kosárba helyezése még nem jelenti
vételi ajánlat megtételét, sem a megrendelés véglegesítését.
Ezt követően választhat, hogy további termékeket is meg kíván vásárolni vagy elkezdi a
megrendelés folyamatát a jobb felső sarokban lévő kosár ikonra kattintva. Ha az utóbbi
lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti azt. Ha mindent
rendben talált, akkor a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva rögzítheti a megrendelést
a felhasználói profilban megadott adatok használatával.
A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva véglegesíti megrendelését és megrendeli a
kívánt termékeket a Laser Shop Kft.-től.
A megrendelés a vevő részéről ajánlati kötöttséget keletkeztet, de a Laser Shop Kft. általi
visszaigazolás megtörténtéig nem jelenti annak Laser Shop Kft. általi elfogadását. Önmagában
a megrendelés elküldése a vevő által még nem eredményezi a Laser Shop Kft. és a vevő között

szerződés létrejöttét. A szerződés akkor jön létre, amikor a Laser Shop Kft. a megrendelést
elfogadását visszaigazolja.
Az adatbeviteli hibákat a Weboldalon a megrendelés során bármikor tudja javítani. A „Kosár”
pontban bármikor eltávolíthat terméket a kosárból vagy módosíthatja a termék mennyiségét a
„Mennyiség&Ár” alatti gombokra kattintva.
I.5.2 Tájékoztatás a szerződés írásbeliségével, annak rögzítésével és hozzáférhetőségével
kapcsolatban
A Weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az
rögzítésre nem kerül, így utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A Weboldalon leadott
megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
I.5.3 Tájékoztatás a szerződés nyelvével kapcsolatban
A tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági igényérvényesítés
nyelve a magyar, angol, szlovák, német
I.5.4 Tájékoztatás magatartási kódexre vonatkozóan
A Laser Shop Kft. nem vetette alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.
II. REGISZTRÁCIÓ
A regisztrációval kapcsolatban kérjük olvassa el a Főoldal/Bejelentkezés/Regisztráció részt!
III. BÖNGÉSZÉS, KERESÉSI LEHETŐSÉGEK
A webáruház teljes kínálatában való keresés indítására a fejlécben található KERESÉS beviteli mezője
használható.
Használata:
A keresőmotor segít, ha nem tudjuk a pontos címet vagy elgépeljük a kifejezést. A találati listát mindig
a keresett szavakhoz legközelebb álló tételekkel kezdjük el, amely tehát a leginkább megegyező az
indított keresésre. Ne használjuk a szóköz billentyűt a típusmegnevezés beírásakor.
IV. A MEGRENDELÉS
IV.1 A webáruházban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használati utasítását
és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét termék információs oldaláról lehet
részletesen megismerni.
IV.2 A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t
is.
IV.3 A webáruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát
nem befolyásolja.
IV.4 Amennyiben adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a Weboldalon megadott ár nyilvánvalóan téves,
vagy hibás a Laser Shop Kft. nem köteles az adott terméket a téves, vagy hibás áron értékesíteni és
jogosult felajánlani a vevőnek a Laser Shop Kft. által meghatározott vételáron történő vásárlást.
Nyilvánvalóan téves, vagy hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan az irreális ár, ami a
termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér, vagy esetleges rendszerhiba miatt
megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os ár, vagy egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. A vevő az így
meghatározott vételáron nem köteles a terméket megvásárolni, ebben az esetben a vevő korábbi
megrendelését a Laser Shop Kft. és a vevő közösen megszűntnek tekintik és a vevőnek az esetlegesen
már megtörtént kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.
IV.5 Vevő a regisztrációval kijelenti, a megrendelés feladásával megerősíti, hogy a jelen Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.6 A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő
a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves
teljesítésből eredő károkért a Laser Shop Kft. felelősség nem terheli.
IV.7 A Laser Shop Kft. a vevő megrendelésének megérkezését követően köteles vevő részére a
megrendeléssel, illetve annak teljesíthetőségével kapcsolatban elektronikus úton visszajelezni.
Amennyiben a megrendelés Laser Shop Kft. általi visszaigazolása a megrendelés vevő általi
elküldésétől számított 48 órán belül vevő részére nem érkezik meg, akkor a vevő ajánlati kötöttsége,
illetve a vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
IV.8 Ha egy vevő által megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, úgy a Laser Shop
Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az adott termék megrendelését, így ebben az
esetben szerződéskötés sem történik, amiről a vevő értesítést kap.
V. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
V.1 A webáruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a vevő a visszaigazolásban jelzett és
vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban veheti át. A csomagolási költségeket nem számoljuk
fel.
A szállítás határideje a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3-4 munkanap, amennyiben
az adott termék van készleten és amennyiben a Laser Shop Kft. az adott megrendelést visszaigazolja.
A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított
termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról,
hogy az általa megrendelt, illetve megvásárolt terméket szállították-e ki részére, illetőleg a kiszállított
termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének.
Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállító jelenléte mellett a Laser Shop Kft.
felé. A házhozszállítási szolgáltatás nem terjed ki a készülék kicsomagolására, a csomagolóanyag
elszállítására, stb.
A kiszállítás díja a célország és a termék súlya alapján kalkulált mindenkor érvényes GLS szállítási árak
függvénye, a termék megrendelése előtt a kosárban a megrendelni kívánt termékek alatt megtekinthető.
A termékek személyes átvétele a Laser Shop Kft. „1222 Budapest, Nagytétényi u 37-43, Campona
Bevásárlóközpont” címen található üzletében lehetséges. A vevő köteles a megrendelt terméket az
előzetesen egyeztetett időpontban, de legkésőbb ettől számított 10 napon belül átvenni. A megrendelés
átvételéhez a vevő köteles bemutatni a megrendelés visszaigazolását és személyazonosságát
megfelelő iratok bemutatásával igazolni. Amennyiben a vevő a fenti időtartamon belül megrendelését
átvenni elmulasztja, a Laser Shop Kft. a jogosult a vevővel kötött adásvételi szerződéstől elállni.
V.2 Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés
esetén az átvételi elismervényt saját tollával aláírni. Ezt követően mennyiségi hiányosságokra
vonatkozó kifogást nem áll módunkban elfogadni.
V.3 Kiszállítási szolgáltatás a GLS futárszolgálat által vállalt országokba történő szállítás esetén vehető
igénybe.
VI. KELLÉKSZAVATOSSÁG
VI.1 A szavatosságra a Ptk-ban foglaltak az irányadók.
VII. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
VII.1 Panaszügyintézés
A vevő a termékkel vagy a Laser Shop Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat:
cím: 1222 Budapest, Nagytétényi u 37-43, Campona Bevásárlóközpont
Telefon: +36 700 4370
E-mail: info@laserpictureshop.com

A szóbeli panaszt a Laser Shop Kft. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a
panasz jellege ezt lehetővé teszi. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Laser Shop Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:


személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a vevőnek átadja,



telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló
részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli
panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.



A telefonon közölt szóbeli panaszt a Laser Shop Kft. kötelezően egy egyedi azonosítószámmal
látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Laser Shop Kft. a vevővel
köteles közölni.



A Laser Shop Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a vevőhöz
eljusson. Ha a panaszt a Laser Shop Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó
érdemi válaszában megindokolni.



A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Laser Shop Kft. köteles öt
évig megőrizni.



A Laser Shop Kft. a vevő által előterjesztett kifogásokat a fenti elérhetőségeken fogadja.

VII.2 Egyéb igényérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Laser Shop Kft. és a vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások
során nem rendeződik, az alábbi igényérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vevő számára:


Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Laser Shop Kft. üzletében elérhető. Az ide
írt bejegyzésekre a Laser Shop Kft. 30 napon belül írásban válaszol.



Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben vevő fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a
http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.



Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vevő eljárást kezdeményezhet a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Laser
Shop Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 (1) 488 21 31


Peres eljárás. Vevő 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. rendelkezései szerint.

VIII. EGYÉB
1. A Laser Shop Kft. szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési
Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege
online megtalálható a Weboldalon. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően
leadott megrendelésekre alkalmazandóak.
2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglalt szabályokat, akkor a Laser Shop Kft. jogosult a vevő regisztrációját és
vásárlását érvénytelennek nyilvánítani.
3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket
tárgyalások útján rendezzék.
4. A Laser Shop Kft. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján közvetítő szolgáltatónak minősül-, ezért a jelen Weboldalon más által rendelkezésre
bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért
felelősséggel nem tartozik.
5. A Weboldal és annak bármely eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon található
bármely tartalom (szöveg, adat, grafika, stb) a Laser Shop Kft. tulajdona, ezek felhasználásához
a Laser Shop Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
1. számú melléklet
A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ MINTATÁJÉKOZTATÓ
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Laser Shop Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt
dolog esetén ez a határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Laser Shop
Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy
az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Jelen weboldalt (a továbbiakban: a „Weboldal”) a Laser Shop Kft. (székhely: 1064 Budapest,
Podmaniczky utca 57. 2. 14. a továbbiakban: „Laser Shop Kft.”) üzemelteti és bocsátja a felhasználók
rendelkezésére.
Kérjük, hogy a Weboldal használatát megelőzően figyelmesen olvassa végig a jelen felhasználási
feltételeket (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”), mert a Weboldal használatával Ön ezen
Felhasználási Feltételeket ráutaló magatartással elfogadja. A Felhasználási Feltételek szabályozzák a
Weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit, valamint a Weboldal részét képező,
illetve azon keresztül elérhető egyes tartalmakra, adatokra vagy információkra (a „Tartalom”), valamint
a felhasználó által feltöltött, benyújtott és / vagy a weboldalon publikált egyes tartalmakra, adatokra,
anyagokra vagy információkra (a „Felhasználói Tartalmak”), illetve a jelen weboldalon keresztül történő
tranzakciókra, egyéni feltételek és kondíciók vonatkozó rendelkezéseket.
A Felhasználási Feltételeket a Laser Shop Kft. jogosult bármikor, egyoldalúan és előzetes értesítési
kötelezettség nélkül módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek a nyilvánosságra hozataluk
időpontjától alkalmazandóak.
A Laser Shop Kft. fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, értesítési és indokolási kötelezettség nélkül
bármikor korlátozza, elutasítsa vagy megszüntesse bármely személy hozzáférési jogát a Weboldalhoz,
vagy annak bármely részéhez és jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül a Weboldal
megszüntetésére.
Kérjük ne használja a Weboldalt, amennyiben ezen feltételeket nem kívánja elfogadni.
A Weboldalon található valamennyi szerzői jogi alkotás, védjegy és egyéb szellemi alkotás a Laser Shop
Kft. vagy a Laser Shop Kft. részére felhasználást engedélyező természetes, vagy jogi személy
tulajdonát képezi. A Weboldal tartalmának felhasználása kizárólag személyes célra megengedett, üzleti
célra tilos. A Weboldal tartalmának és a Weboldalon megjelenő információk módosítása,
felhasználásának engedélyezése, átruházása, átdolgozása, vagy feldolgozása a Laser Shop Kft.
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
A Laser Shop Kft. nem vállal szavatosságot a Weboldal folyamatos működéséért, elérhetőségéért,
biztonságosságáért, hibamentességéért, vagy az azon található adatok és információk
hibamentességéért, teljességéért, pontosságáért vagy megbízhatóságáért.
A Laser Shop Kft. nem vállal felelősséget a Weboldalon található linkeken keresztül elérhető, harmadik
személyek által készített, vagy közzétett tartalmak tekintetében. A Weboldalon található linkeken
keresztül elérhető harmadik személyek által üzemeltett honlapok használata a felhasználó saját
felelősségére történik.
A Weboldal látogatói által a Weboldalra küldött vagy azon közétett bármely olyan adat vagy információ,
amely nem tartozik a Weboldalon található adatvédelmi szabályzat hatálya alá, nem minősül bizalmas
információnak és ezek elküldésével vagy közzétételével a Weboldal látogatói hozzájárulnak a Laser
Shop Kft. általi teljeskörű felhasználáshoz.
A Laser Shop Kft. minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található
információk pontosak és naprakészek legyenek, de fenntartja a termékspecifikációk és egyéb
információk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát.

A Laser Shop Kft. nem vállal felelősséget olyan közvetlen, közvetett, tapadó vagy következményi károk
megtérítéséért, amelyek a Weboldal használatából, vagy használhatatlanságából, az ahhoz való
hozzáférésből vagy hozzáférhetetlenségéből, a tartalomból vagy Felhasználói Tartalomból, illetve azzal
kapcsolatban merülnek fel, kivéve, ha ezt kizárólag a Laser Shop Kft. szándékos magatartása vagy
súlyos gondatlansága idézte elő.
A Laser Shop Kft., illetve annak vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, vagy bármely
érdekében eljáró harmadik személy – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben minden felelősséget kizár valamennyi olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely a
Weboldal használóit vagy bármely harmadik felet a Weboldal használatával kapcsolatban ér, beleértve
a fentiekbe az olyan károkat is, amelyeket a Weboldalhoz való hozzáférés, annak használata, az azon
való böngészés, letöltés során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a Weboldal használóinak
számítógépét, szoftvereit, adatait megfertőzik.
A Weboldal egyes részeihez való hozzáférés, illetve bizonyos funkciók és jellemzők használata
regisztrációhoz kötött.
A regisztráció során felhasználónév, jelszó és e-mail címet megadása szükséges. Azonos
felhasználónév és e-mail cím használata nem lehetséges. A regisztráció e-mailben kerül
visszaigazolásra, melynek hiányában a regisztrációhoz kötött hozzáférés vagy felhasználás nem
lehetséges. A regisztráció során megadott jelszó titokban tartása a felhasználó terhére esik és a
felhasználó korlátlan felelősséget vállal valamennyi számlája, felhasználóneve és / vagy jelszava
felhasználásával végzett tevékenységért, amely esemény a cselekvésének, mulasztásának vagy
hanyagságának eredménye. Amennyiben tudomására jut bármely gyanús vagy felhatalmazás nélküli
esemény a számlájával, felhasználónevével és / vagy jelszavával kapcsolatban a felhasználó köteles
e-mail formájában azonnal kapcsolatba lépni a Laser Shop Kft.-vel a Weboldalon megadott e-mail
cím(ek)en.
A felhasználók bármely Felhasználói Tartalom Weboldalra történő feltöltésével kijelentik és szavatolják,
hogy az adott Felhasználói Tartalom nem tartalmaz jogellenes, vagy más módon közlésre alkalmatlan
elemet nem kizárólagosan ideértve bármely olyan elemet, amely (1) rágalmazó vagy sértő lehet más
természetes vagy jogi személyre nézve, 2) kárt okozhat valamely személynek, illetve zaklat bármely
személyt vagy szervezetet, (3) bárki jogát sértheti (beleértve a magántitokhoz való jogot és a
nyilvánosság jogát), (4) pornográf, trágár, gyalázkodó, vulgáris, helytelen vagy fenyegető, 5)
kulturálisan, etnikailag vagy más módon megkérdőjelezhető, (6) törvénytelenséget javasol, vagy arra
buzdít.
A felhasználó köteles bármely Felhasználói Tartalom feltöltését megelőzően az adott Felhasználói
Tartalom tekintetében megvizsgálni és eltávolítani bármely vírust, egyéb fertőző vagy kártékony elemet.
A felhasználók számára a Weboldalon nem engedélyezett lánclevelek, piramis játékok, felmérések más
harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétele.
A felhasználó szavatolja, hogy a Weboldalra feltöltött Felhasználói Tartalom más tulajdonjogát, nem
kizárólagosan ideértve szerzői jogot, védjegyjogosultságot, szabadalmat vagy bármely egyéb
titoktartási kötelezettséget nem sért. A Felhasználó szavatolja továbbá, hogy bármely általa a
Weboldalra feltöltött Felhasználói Tartalom nem esik semmilyen szellemi alkotáshoz fűződő jog hatálya
alá és más harmadik személyek által ellenszolgáltatás, illetve az eredetre való utalás nélkül
felhasználható.
Kizárólag a felhasználót terheli a felelősség a saját Felhasználói Tartalmáért, annak elhelyezésének,
bemutatásának és / vagy publikálásának következményeiért. Laser Shop Kft. jogosult, de nem köteles,
megvizsgálni és ellenőrizni annak feltöltését megelőzően és/vagy azt követően a Felhasználói
Tartalmat. A Laser Shop Kft. és kapcsolt vállalkozásai, megrendelői, illetve beszállítói nem vállalnak
felelősséget a Weboldalon harmadik személyek által nyilvánosságra hozott Felhasználó Tartalom
pontosságáért, teljességért.
A Laser Shop Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés, illetve hozzájárulás és indokolási
kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztasson és / vagy töröljön bármely Felhasználói Tartalmat,
amely megkérdőjelezhető, helytelen vagy más módon sérti a Felhasználási Feltételeket.

A jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná
válása nem eredményezi a Felhasználási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek az érvénytelenségét
vagy végrehajthatatlanságát. A Laser Shop Kft. az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezések
helyett jogosult olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéseket meghatározni, amelyek legközelebb
állnak az eredeti rendelkezés szándékához.
A Weboldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar
jog irányadó.

