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FONTOS TUDNIVALÓK
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH; 1088 Budapest, József krt. 6.; levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20;
telefonszám: +36 1 459 4800; faxszám: +36 1 210 4677; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez
engedélyeznie kell a JavaScript használatát. // ; adószám: 15307389-2-42; Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi azonosítószám:
307387; tárhely szolgáltató: NFH) kiemelt feladatnak tartja, hogy a fogyasztók, illetve a vállalkozások számára a fogyasztóvédelmi szabályok
könnyen értelmezhet?ek, elérhet?ek legyenek, ennek érdekében folyamatosan tájékoztató anyagokat tesz közzé a honlapján, valamint egyéb
fórumokon.
A fogyasztói bizalom és tudatosság fokozása céljából, illetve a vállalkozások online kereskedelemmel kapcsolatos jogkövetésének
el?mozdítása érdekében hozta létre az NFH jelen Mintawebáruházat. A Mintawebáruház egy kereskedelmi célokat nem szolgáló, oktatási,
tájékoztatási célú honlap, amely szemléletesen mutatja be az online kereskedelemmel kapcsolatos legfontosabb fogyasztóvédelmi
el?írásokat, tudnivalókat/ismereteket. Nem célunk a mintawebáruházzal más tárgyi szakterületek részletes bemutatása (pl. marketing,
adatvédelem stb.) A Mintawebáruház segíti a fogyasztókat és a vállalkozásokat az online kereskedelemmel kapcsolatos ismeretek gyakorlati
megértésében.
A Mintawebáruházban tehát nincs lehet?ség vásárlásra! A Mintawebáruházban nincsenek termékek, csupán az elektronikus kereskedelem
sajátos szemléltetéséhez igazodó termékkategóriák kerülnek bemutatásra. Mivel a Mintawebáruházban nincsenek valódi termékek, így a
feltüntetett árak is csupán oktatási céllal jelennek meg. A Mintawebáruház használatával tehát termék kiszállítására és pénz kifizetésére, vagyis
adásvételi szerz?dés megkötésére nem kerül sor. A Mintawebáruház és a benne szerepl? „termékek”/”termékkategóriák”, illetve az „árak”
fiktívek.
A „termékeknél”, „termékkategóriáknál feltüntetett leírások is csupán tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ott megjelen? információk nem
jelentik azt, hogy jogsért?en jár el valamely webáruház, ha annál kevesebb információt ad meg, illetve a Mintawebáruházban feltüntetettnél
több, részletesebb információk is lényegesek lehetnek adott esetben.
A Mintawebáruház oktatási céllal készült, erre tekintettel a Mintawebáruház alapján az NFH nem ítéli meg egyetlen webáruház jogszer? vagy
jogszer?tlen m?ködését sem. Az NFH egy webáruház jogszer? m?ködésének megítélésér?l csak hatósági eljárás lefolytatását követ?en,
valamennyi lényeges körülmény ismeretében dönt; az eljárás során a jogszabályokat, és nem a Mintawebáruházban modellezett körülményeket
kell alapul venni.
A Mintawebáruházban a felhasználóknak lehet?ségük van lépésr?l lépésre kipróbálni a rendelés folyamatát, ennek során a Mintawebáruházban
csupán az e-mail cím megadása szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Mintawebáruház a megadott e-mailes elérhet?ségeket nem tárolja, azok csupán a „visszaigazolás”
oktató célú bemutatására szolgálnak, és a rendszerb?l automatikusan törlésre kerülnek. Mivel a Mintawebáruház és a rendelés
folyamatának kipróbálási lehet?sége kizárólag oktatási célokat szolgál, így ezen célnak megfelel?en, a jobb érthet?ség érdekében bizonyos
„termékek” (termékkategóriák) nem helyezhet?ek egyszerre „Kosárba”.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy az oldal tartalmát folyamatosan az igényeknek megfelel?en
fejleszthessük. A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban és a Jogi Nyilatkozatban foglaltakat. Böngész?je megfelel?
beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószín?leg
nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját.
Bízunk benne, hogy a Mintawebáruházunk hasznos információkat tartalmaz minden érdekl?d? számára, és ezáltal hozzájárul a fogyasztói
tudatosság növeléséhez, valamint segíti a vállalkozásokat a jogkövet? magatartás gyakorlásában.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

