
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 

Általános Szerződési Feltételek

A squeezy-nutrition.hu online áruház (továbbiakban: „Webáruház”, weboldal) a Simple 
Sport Kft. tulajdona, az áruházat a Simple Sport Kft. üzemelteti (továbbiakban: 
„Üzemeltető”).

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el 
figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával 
egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe
szolgáltatásainkat.

A működéssel, termékeink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával 
kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Webáruház honlapján megadott elérhetőségeinken 
és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni.

Üzemeltető adatai:

1. A szolgáltató neve: SIMPLE SPORT Kft (továbbiakban: Szolgáltató)
2. A szolgáltató székhelye: 9533 Nemesszalók, Lehel utca. 25.
3. Képviselő/Webáruház vezető: Tóth Roland (A cég képviselője)
4. Cégjegyzékszáma: 19-09-518196
5. Adószáma: 25444256-2-19
6. Bankszámlaszám: 10404845- 50526785-75841001
7. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@squeezy-nutrition.hu
8. Telefonszáma: +36 (70) 312 22 73
9. Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: www.squeezy-nutrition.hu
Telefon: +36 (70) 312 22 73 (normál díjszabású)
E-mail: info@squeezy-nutrition.hu
Nyitva tartása: 8:30-16:30

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a 
megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó)
és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 
48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem 
köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)



2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek 
minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései 
vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, 
automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után 
hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 
 
 

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló
a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási 
szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy 
virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás 
során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. 
Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a 
mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár 
automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a 
végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson
a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként 
szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar 
vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során 
megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg 
a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás 
alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg 
számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot ( futárszolgálat), 
valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás,). Ha egyetért a megrendelés 
tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek 
mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem 
tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a 
megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. 
Amennyiben a webáruházban 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 rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása minden hétköznapon 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását 
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható
szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-
mailben található telefonszámok bármelyikét.

Fizetési feltételek

Áruházunkban lehetőség van bankkártyás és utánvéttel történő 
fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény 
átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Kártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A
kiválasztott áruk megrendelése után Önt a BARION weblapjára irányítjuk, ahol a Barion 
által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción 
keresztül fizethet bankkártyájával.

A bankkártyás fizetés révén a legkényelmesebb és a legbiztonságosabb vásárolhatsz az 
áruházunkban.

Ez a webáruházban a legolcsóbb és legegyszerűbb fizetési megoldás, mely a vásárlói 
kosarad fizetése esetén egyszerűen kiválaszthatsz.

Online áruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el:

• MasterCard,
• Visa Classic,
• Maestro,
• Visa Electron és
• American Express kártyák.

Online bankkártyás fizetés esetén, amint megérkezett számlánkra a megrendelésed 
ellenértéke, az összekészített csomagodat küldjük a futárral. Online bankkártyás fizetési 
szolgáltatónk a BARION.

A Barion kétféle fizetési lehetőséget kínál: – fizetés Barion tárcával, vagy – fizetés 
bankkártyával A Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet 
bankkártyával, egyszerűen bankkártya adatainak megadásával, nem 
szükséges előzetes regisztráció. A Barion tárcával rendelkező felhasználók azonban 
kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség regisztrációra. A 
vásárlás bármikor megszakítható az oldalon található Vásárlás megszakítása feliratra 



kattintva. A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion 
honlapján: https://www.barion.com/hu/

-------------------------------------------------------------------------------------

Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása a TRANS-O-FLEX futárszolgálattal történik. A 
termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a 
visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni az 
alábbi telefonszámon. (Telefonszám:+36 70 312 22 73)
Szállítási módok: Futárszolgálat
Kiszállítási idő: 1-3 munkanapon belül.
Szállítási díjak: 14.999 Ft alatti vásárlás esetén a kiszállítási díj 1290 Ft. 15.000 Ft feletti 
vásárlás esetén a kiszállítás Magyaroszág területén ingyenes. (Külföldre nem áll 
módunkban szállítani.)

A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást 
nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt
szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik 
arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi 
állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a 
naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a 
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó 
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus 
úton küldött levél útján) az alábbi címre:

postai levél: SIMPLE SPORT Kft. 9533 Nemesszalók, Lehel utca 25.

email: info@squeezy-nutrition.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 
előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

https://www.barion.com/hu/


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által 
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb 
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az 
eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, 
kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e 
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A 
visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön 
nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Amennyiben a termék kiszállításra került és Ön mégsem szeretné megtartani a terméket 
úgy a terméket saját költségén kell visszajuttatni cégünkhöz.

Önt nem illeti meg az elállás joga a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző 
termékeink, továbbá a már megbontott termékeink esetén.

1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági 
igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési 
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a 
termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl 
kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a 
Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye 
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést 
Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 
leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással 
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a 
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). 
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet 
megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást 



követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a 
Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági 
igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló 
köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is 
megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire 
nem minősül érvényesítettnek.

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.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem 
elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az 
újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal 
értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az 
értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a 
vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó 
illetékes munkatársa felé.

Panaszkezelés
Társaságunk egyik magatartási kódexnek sem vette alá magát, fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi gyakorlatát a hatályos jogszabályok alapján alakítja.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi 
kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak 
rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a 
vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a 
teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak a "Kapcsolat" menüpontok alatt 
található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefonon 
kerülhet sor (Telefon: +36703122273 , email: info@squeezy-nutrition.hu).

Békéltető testület elérhetőségei:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Elérhetőségek:
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül 
hívható: 88/814-121E-mail: bekelteto@veszpremikamara.huFax: 06-88-412-150Dr. Vasvári 
Csaba elnök elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270

FELELŐSSÉG

Felhasználó a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. 
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik 
személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. 

mailto:bekelteto@veszpremikamara.hu


Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató 
ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések 
felderítése végett.

A Felhasználó által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket 
keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek 
más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webshop használata során 
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben
a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga 
szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Webshop felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 
haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést 
megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 
módosítására.

SZERZŐI JOGOK

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a 
Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így 
különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 
feljogosított használója a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során 
megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi 
alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop 
felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, 
ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 
vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli 
hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például
adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop
felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, 
hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez 
szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi 
alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem 
használhatók fel vagy hasznosíthatók.



A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös 
tekintettel a squeezy-nutrition.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a 
Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az 
internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató 
adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), 
forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a 
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a 
Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő 
adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás 
igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi 
Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül 
felhasználhatja.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a 
vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába 
kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek 
megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

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 ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, 
az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF 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 az ÁSZF valamely lényegi 
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14. ADATVÉDELEM

Az Ön személyes adatainak védelme a SIMPLE SPORT Kft és partnerei számára kiemelt 
fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes
jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi 
előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).



Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez 
a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, 
partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt Adatvédelmi tájékoztató érhető el.

Jelen általános szerződési feltételeket az alábbi linken tudja letölteni:

http://www.squeezy-nutrition.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
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