
ÁSZF 

nyitraiart.hu hatályos ettől a naptól: 2022.04.04 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen 
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF 
tartalmát! 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Felfalusi Mónika egyéni 
vállalkozó (2051 Biatorbágy, Busa utca 2. adószám: 57941202-1-33) mint szolgáltató 
(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési 
feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben 
minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen 
dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre 
(nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

1. Impresszum – Üzemeltetői adatok: 

Név:  Felfalusi Mónika e.v. 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Busa utca 2. 
Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Busa utca 2. 
Nyilvántartásba vevő hatóság: NAV Pest Megyei Kormányhivatal 
Cégjegyzékszám: 56611366 

Adószám: 57941202-1-33 

Cégvezető: Felfalusi Mónika 
Ügyfélszolgálat:  
+36707705455 

nyitraiart@gmail.com 

Honlap, webshop: https://nyitraiart.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai: 
Név: Blazearts Kft. 
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 

Telefonszám: +3676550174; +3676550152 

E-mail: admin@forpsi.hu 

Adószám: 12539833-2-03 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:  
2.2. A szabályzat módosíthatósága. 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és 
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a 
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó 
kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a 
jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés 
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a 
felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 
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A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem 
tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 
A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő 
szerződés részét képezi. 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: 

A honlapon lakberendezési tárgyak közül, faldekoráció (művészi nyomat vászonra, 
eredeti festmény) termékek vásárolhatóak meg. A termékek lényeges és részletes 
tulajdonságairól az egyes termékek termék lapjain szereplő leírásokban adunk 
tájékoztatást. A már elkészült festmények mellett, a művészi nyomatok egyedi 
megrendelésre, a felkínált méretben készülnek.  

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan 
lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra 
kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a 
következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által 
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok 
alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul 
veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott 
adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan 
adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, 
hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a 
visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés 
létrejöttét. 

3.2. Eljárás hibás ár esetén 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

• 0 Ft-os ár, 
• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 

Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált 
termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő 
megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy 
megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül 
lemondja a megrendelést. 

4. Regisztráció/Vásárlás 

4.1. Vásárláshoz regisztráció nem szükséges. 

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy a Kosár/Pénztár oldalon meg kell adnia a 
vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, lakcímét (szállítási cím), e-mail címét és 
telefonszámát, valamint esetlegesen a cégnevét és annak adószámát.  A megrendelés  
véglegesítése előtt szükséges jelen Általános Szerződési Feltételek valamint az 
Adatkezelési tájékoztató elfogadása. A megrendelést  e-mailben visszaigazolja a 
rendszer. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az 



üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott  
adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági 
okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben 
megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a 
regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail 
címet csak egyszer lehet regisztrálni.jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az 
azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a 
vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő 
károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-
mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató 
technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető 
kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz 
érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy 
valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A 
regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet 
regisztrálni.  

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. 

4.2. Vásárlás 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt 
termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva 
találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon 
szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A 
fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha 
az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem 
vállalunk! 

A webshopban megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a 
Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát 
fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenést követően beérkező 
megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek 
(szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja. 

5. A rendelés menete 

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges 
számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési 
kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül, de regisztrálva beléphet a 
rendszerbe. A regisztrációt a menüpontban találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de 
elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail 
címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont 
segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja 
meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az 
Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az 
áruházat/webshop-ot. 



A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra 
kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott 
termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A 
rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által 
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek 
árát is. 

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a 
„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön 
által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek 
után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, 
elérhetőségek). 

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” 
gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra 
kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár 
tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés 
áttekintése” oldalra érkezik. Itt, ha bejelentkezett, láthatja összegezve az Ön által 
korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és 
szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem 
változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint). 

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):  

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által 
megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a 
„Fizetés” gombra kattintva folytatja megrendelését.  

Bankkártyával fizethet az OTP SimplePay rendszerén keresztül. Mindez a következő, 
érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: MasterCard, 
Maestro, Visa, Visa Electron, American Express. Maestro és Visa Electron kártyák 
esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. 

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató 
legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján 
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által 
küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. 

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja 

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja 

Bankkártyával, az OTP SimplePay rendszerén keresztül.  

Fizetési tájékoztató 

 

MIT ÉRDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETÉSI RENDSZERRŐL? 

https://simplepay.hu/


A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP 
Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú 
kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple 
márkanév alatt találhatók meg a piacon. 

Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt: 

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online 
vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési 
megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. A 
fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési 
eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt 
tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események 
megelőzésében nyújt segítséget. 

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű 
alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő 
szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos 
további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. 
Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra 
és tabletre telepíthető. 

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra! 
Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu 

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay 
Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a 
bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. 

2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. 
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. 
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk 

a szolgáltató oldalára. 

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK 

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg 
a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az 
esetben rendszerünk képes elfogadni. 

BIZTONSÁG 

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház 
fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, 
ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal 
adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett 
internetes oldal. 

MIRE FIGYELJEN FIZETÉSKOR? 

Bankkártyával történő fizetésről 
• A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS 
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terminálon történő fizetés díjmentes. 
• Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön 
kibocsátó bankjánál. 
• A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával 
vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció 
keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt. 
• A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű 
ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző 
kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot 
kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot! 

Figyelem! 

Ismétlődő bankkártyás fizetés 

 

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay 
által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló 
által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb 
fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. 
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, 
hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.nyitraiart.hu) 
kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön 
tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. 
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően 
történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. 
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses 
tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával 
(SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. 
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom. 

Biztonsági jó tanácsok: 
• Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek 
eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap. 
• Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne 
adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya 
lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek! 
• A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a weboldalról! Különösen fontos 
ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében 
javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, 
hotspotokat! 
• Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat-
Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben 
próbálnak adatot kicsalni. 
• Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban 
már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak 
illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig 
megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót. 
• További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy 
soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet. 



• A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a 
kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy 
telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait 
illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul 
értesítse kártyakibocsátóját. 

Vásárlás az interneten 
• A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló 
termékek árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb 
ajánlatot. 
• Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a 
webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják 
megbízhatónak a céget, a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános 
elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. cím, telefonszám). 
• Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék vásárlóikat számos biztonsági 
funkciót építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek biztonsági 
logói (pl. MasterCard SecureCode) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok mindegyike 
arra utal, hogy az internetes kereskedő megtette a szükséges lépéseket a biztonságos 
netes vásárlás érdekében. 
• A kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó 
sarkában szereplő lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre 
kattintva megjelennek a biztonsági tanúsítványok. 
• Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak 
fizetési visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru 
termékismertetőjét. 
• A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen 
amennyiben minőségi problémák merülnének fel a megrendelt termék vagy 
szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, milyen 
feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, illetve mikor és hogyan kaphatja vissza 
a pénzét. 
Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben 
• Ezen fizetési mód választása esetén a vásárló közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára 
utalja el a vásárlás ellenértékét. 
• Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk. 
• A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a 
kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás 
részleteit. A vásárló kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki 
felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki teljesíti 
a megrendelést. 

A következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: 
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express. Maestro és Visa Electron 
kártyák  

(Esetükben a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát.) A 
kártyaadatokat a tranzakció alatt SSL titkosítás védi. Abban az esetben, ha a Megrendelő 
által használt böngésző program az SSL titkosítást nem támogatja, úgy az internetes 
bankkártyás fizetési módot nem tudja használni. 

Az online rendelési felületen, a megrendelés utolsó fázisaként a „Fizetés bankkártyával” 
ikonra kattintva a Megrendelő az on-line fizetést bonyolító OTP Bank  internetes 



felületére kerül. A Megrendelő bankkártya adatai magas védelmi szintű authentikációs 
titkosítási módszereket használó csatornákon keresztül jutnak el a Bankhoz. A 
megrendelés és a fizetés folyamatának különválasztásából adódóan a Szolgáltató a 
bankkártya adatokról nem szerez információt, csak a fizetés tényéről értesül. A 
tranzakció eredményéről a fizetést követően a Bank oldala tájékoztatja a Megrendelőt. A 
sikeres tranzakciót követően (ami a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése 
utáni elfogadást jelenti), a Bank elindítja a Megrendelő (kártyabirtokos) számlájának 
megterhelését. A Megrendelő (kártyabirtokos) hibájából eredően jelszavának harmadik 
személy által történő felhasználásból adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem 
vállal. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, a megrendelés 
elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján 
minden költséget tartalmaz. 

Az online számlát a megadott/regisztrált email címre küldjük. Kérjük a csomagot 
kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken 
észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a 
csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

6.2. Szállítás módjai és díjszabása 

• Rendelési érték bruttó 0-25000 Ft között a házhoz szállítás díja: 990 Ft/csomag. 
• Rendelési érték bruttó 26000 Ft felett a szállítás ingyenes. 
• Szállítás módja: GLS Futárszolgálat 

6.3. Szállítási határidő: 

Raktáron/készleten lévő termékek (eredeti, kész festmények) esetében a megrendelés 
visszaigazolásától számított 3-4 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs 
raktáron (például a művészi nyomatok) 6-10 munkanap. Egyedi megrendelésnél 
emailben egyeztetve. 

7. Elállás joga 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN 

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, 
így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli 
elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 

5. termék adásvételére irányuló szerződés esetén  
6. a terméknek, 
7. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő 

időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 
átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap. 



A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban 
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 
napja közötti időszakban is gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés 
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés 
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog 
gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre 
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta 
(letöltés) felhasználásával gyakorolhatja. 

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni 
szíveskedjenek: 

Felfalusi Mónika E.V. 
2051 Biatorbágy, Busa utca 2. 

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 
határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel 
összhangban gyakorolta. 

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles 
elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes 
honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. 

7.4. Az elállási jog részletszabályai 

7.4.1.  – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja  

Az emailben egyeztetett termékvisszaküldés folyamatában a szállítási költség a 
Szolgáltatót terheli, Ön köteles biztosítani a küldött futárnak a termék átadását (időpont 
küldés előzetesen emailben), megfelelően csomagolt, termékvédő formában.  

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: 

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási 
jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetek közül e 
webshopra vonatkozóan: 

8. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó kérésére, 
rendelésére állítottak elő, ide tartozóan a webshopban kínált, készleten nem lévő 
művészi nyomatok ;  

9. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett kérésére gyártja, jelenesetben, az egyedi festmény megrendelésénél. 

8. Szavatosság, kellékszavatosság, jótállás 

8.3. Termékszavatosság: 

https://www.nyitraiart.hu/wp-content/uploads/2022/04/elallasi-minta.pdf


8.3.1. A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 6.2. pontban 
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
8.3.2. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. 
8.3.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó által adott 
leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
8.3.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék Eladó általi forgalomba 
hozatalától, ill. átvételétől számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 
jogosultságát elveszti. 
8.3.5. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az Eladóval szemben 
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a 
Vásárlónak kell bizonyítania. 
8.3.6. Az Eladó 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. 

Az Eladónak (a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

8.3.7. A Vásárló 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 az Eladóval szemben 
érvényesítheti. 

8.4. Jótállás 

8.4.1. Az Eladó nem értékesít olyan terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozna. 

9. Vegyes rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi 
V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 
45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén) 

10.1. Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos 
fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Busa utca 2. 
Email: nyitraiart@gmail.com 
Telefonszám: +36707705455 

11.1.2. Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény rendelkezései alapján jár el. 
11.1.3. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult: 
11.1.3.1. a fogyasztóvédelmi hatóságnál eljárást kezdeményezni: 

mailto:nyitraiart@gmail.com
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Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya 

1088 Budapest, József krt. 6. 
(1) 459-4843 

fogyved@pest.gov.hu 

11.1.3.2. jogát bírósági úton érvényesíteni; 

11.1.3.3. a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a 
Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület 
eljárását kezdeményezni. 

11.1.3.4. Székhely alapján illetékes békéltető testület elérhetőségei: 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett 
Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 

pmbekelteto@pmkik.hu 

Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 
4.em.2. 

11.1.4. Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá. 

12. Szerzői jogok 

12.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése 
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi 
védelem alatt áll. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a 
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás 
feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Nyitrai Miriam festőművész  

13. Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 
https://www.nyitraiart.hu/adatvedelmi-szabalyzat-es-adatkezelesi-tajekoztato/ 

Kelt, Biatorbágy, 2022.04.04. 
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