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Bevezetes
Jelen Altalanos Szerzodesi Feltetelek tartalmazzak a bestbcdolaj.hu Card Group Kft.
Kereskedelmi Kft. (tovabbiakban: kereskedo, illetve eladó) altal üzemeltetett szolgaltatas
igenybe vevo (tovabbiakban: vasarló) altali hasznalatanak felteteleit.
A regisztralt felhasznaló a hasznalataval, regisztració nelküli felhasznalas eseten a
weboldal hasznalataval, illetve regisztraciójaval elfogadja a jelen Altalanos Szerzodesi
Felteteleket es magara nezve kotelezo ervenyunek tekinti.

A Kereskedo cegadatai
Nev: Card Group Kft. Szekhely: 1184 Budapest, Lakatos u. 61-63 Kepviselo neve:
Lorincze Szabolcs, Adószam: 22699316-2-43 Cegjegyzekszam: 01-09-939544 Bejegyzo
birósag: Fovarosi Birósag E-mail cim: info@bestbcdolaj.hu Telefon: 0670 942-1616

1. A szolgaltatas igenybevetelenek feltetelei
1.a. Regisztració
A szolgaltatas tartalmanak minden resze a felhesznaló, latogató rendelkezesere all.
Jelenleg külon regisztracióhoz nem kotott a termekekrol rendelkezesre alló informaciók
megtekintese.

1.b. Szolgaltatas megtagadasa
Amennyiben a latogató a bestbcdolaj.hu szolgaltatast visszaelesszeruen vagy az
iranyelvekkel ellentetes elvarasoknak nem megfeleloen hasznalja, a web oldalt üzemelteto
Informatikai szolgaltató elozetes figyelmeztetes figyelmenkivul hagyasa utan a
szolgaltatast technikai úton megtagadja.

1.c. A termek kivalasztasa
A felhasznalónak lehetosege van a rendelkezesre alló termekekbol a szamara megfelelo
ajanlatot valasztani. A kereskedo biztositja felhasznalónak, hogy a kivalasztott termekeket
a kivalasztaskori aron vasarlónak biztositja.
Amennyiben a vasarló megfelelonek tartja a kivalasztott termeket es úgy dontott, hogy
meg szeretne rendelni azt, akkor vasasrlasi folyamattal a ket fel kozotti szolgaltatasi
szerzodes letrejott a vonatkozó termek, termekek tekinteteben.
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1.d. Termekek ara
A Weboldalon ( bestbcdolaj.hu) feltüntetett arak a rendeles idopontjaban ervenyes arak,
amelyeket a termekek leirasai mellett talal a felhasznaló. A termekkategóriak arai a web
lapon vannak feltüntetve. Minden esetben a megrendeles napjan ervenyes aron vallalja
eladó a termek kiszallitasanak biztositasat.

2.a. Adatbeviteli hibak javitasanak lehetosege
Az adatbeviteli hibak javitasara a szolgaltatas folyamataban is van lehetosege a
felhasznalónak a weboldal navigaciós elemeibe epitett szolgaltatasok lehetosegevel,
illetve adatmódositast kerhet e-mailben, vagy a „Kapcsolat” menüponton keresztül.

2.b. Megrendeles visszaigazolasa, szerzodes letrejotte
Eladó legkesobb a megrendeles begerkezeset koveto 48 óran belül automatikus
visszaigazoló e-mail útjan visszaigazolja a vasarló reszere, hogy megrendeleset a
rendszer rogzitette. Az automatikus visszaigazoló email felhasznalóhoz torteno
megerkezesevel ervenyes szerzodes nem jon letre a Felek kozott, az kizarólag a felek
kozotti kolcsonos szerzodessel a termek aranak megfizetesevel jon letre.
A megrendeles elektronikus úton megkotott szerzodesnek minosül, amelyre a „Polgari
torvenykonyvrol szóló 2013. evi V. torveny”, az „Elektronikus kereskedelmi szolgaltatasok,
valamint az informaciós tarsadalommal osszefüggo szolgaltatasok egyes kerdeseirol szóló
2001. evi CVIII. torveny”-ben foglaltak iranyadók. A szerzodes a „Fogyasztó es a
vallalkozas kozotti szerzodesek reszletes szabalyairól szóló 45/2014 (II.26.)
Kormanyrendelet” hatalya ala tartozik, es szem elott tartja a fogyasztók jogairól szóló
Európai Parlament es a Tanacs 2011/83/EU iranyelvenek rendelkezeseit.
Eladó fenntartja a jogot a szerzodestol torteno elallasra, amennyiben a vasarló a
megrendeles leeadasatól szamitott 8 munkanapon belül nem fizeti meg eladó reszere
megrendelesenek teljes vetelarat (atutalasos / online bankkartyas fizetes valasztasa
eseten).
A Kereskedo altal üzemeltetett elektronikus rendszerben torteno megrendeles a
felhasznaló reszere fizetesi kotelezettseggel jar, a megrendelt szolgaltatasokat a
szolgaltatasi szerzades szerinti hataridovel felhasznaló igenybe veheti.
A megkotott szerzodes irasbeli szerzodesnek minosül. Eladó a szerzodest elektronikus
formaban az sajat rendszereben iktatja, a szerzodes (megrendeles) tartalma utólag
erdekelt feleknek hozzaferheto.
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3. Fizetesi módok
3.a Banki atutalas: A megrendeles teljes vegosszeget a vasarlasi folyamatban kell a
szolgaltatónak egyosszegben megfizetni. Az eladó szamlat allit ki, azt elektronikus úton
felhasznalónak megküldi.
3.b kezbesíteskori (utanvet) fizetes: A termek kiszallitasat vegzo szerzodeses partner
kepviselojanek az atadaskor tortenik az ellenertek megfizetese.
3.c Elore utalas: A termek kivalasztasat kovetoen de a kiszallitasat megelozoen van
lehetoseg a termek megvasarlasara
- Takarek Bank Zrt.:

50420757-10004081-00000000

Elore utalas eseten a megjegyzes rovatban a megrendeles szamot minden esetben
szükseges feltüntetni. A felhasznaló minden esetben a megrendelt szolgaltatasok
igenybevetelere
csak a teljes osszeg Kereskedo bankszamlajan torteno jóvairasat
kovetoen jogosult.
Online bankkartya: (Jelenleg nem elerheto)

4. A termekek kiszallitasa
A felek kozotti szerzodes letrejotte utan a szolgaltatas a web oldalon meghatarozott
módon a felhasznaló szamara hozzaferheto. A felhasznaló felelossege, hogy a
szolgaltatast a megfelelo korültekintessel masok erdekeit nem sertve hasznalja. A
kiszallitast a kereskedo, eladó szerzodeses partnere a GLSbiztositja.

5. Elallasi jog
Az e pontban foglaltak kizarólag a szakmaja, onalló foglalkozasa vagy üzleti tevekenysege
koren kivül eljaró termeszetes szemelyre vonatkoznak, aki arut vesz, rendel, kap, hasznal,
igenybe vesz, valamint az aruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikació, ajanlat
cimzettje (a tovabbiakban „vasarló”).
Vasarló a „Vasarló es az eladó kozott szerzodesekrol szóló 45/2014 (II.26.)
Kormanyrendelet” ertelmeben jogosult a termek, szolgaltatas adasvetelere iranyuló
szerzodes eseten a termeknek, tobb termek szolgaltatasakor az utoljara szolgaltatott
termeknek, a fogyasztó vagy az altala megjelolt, a fuvarozo eltero harmadik szemely altali
atvetelenek napjatól szamitott tizennegy (14) naptari napon belül a szerzodestol indokolas
nelkül elallni. Ezen jog csak abban az esetben gyakorolható, amenyiben a szolgaltatas
igenybevetele vagy a termek hasznalata meg nem tortent meg.
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5.a. Vasarlót a kovetkezo esetekben nem illeti meg az
elallasi jog:
- Szolgaltatas nyújtasara iranyuló szerzodes eseteben a szolgaltatas egeszenek
teljesiteset kovetoen, ha a Szolgaltató a teljesitest a Felhasznaló kifejezett, elozetes
beleegyezesevel kezdte meg, es a Felhasznaló tudomasul vette, hogy a
szolgaltatas vagy termek hasznalatanak egeszenek teljesiteset kovetoen
felmondasi jogat elvesziti;
- Olyan termek vagy szolgaltatas tekinteteben, amelynek ara, illetve dija a penzpiac
Szolgaltató altal nem befolyasolható, a 15 naptari napos elallasi hatarido alatt is
lehetseges ingadozasatól függ;
–

Olyan nem elore gyartott termek, szolgaltatas eseteben, amelyet a vasarló
utasitasa alapjan vagy kifejezett keresere allitott elo az eladó, vagy olyan termek
eseteben, amelyet egyertelmuen a Fogyasztó, vasarló szemelyere szabtak.

5.b. Elallasi jog gyakorlasanak a menete
Ha szerzodo fel elallasi jogaval elni kivan, elallasi szandekat tartalmazó egyertelmu
nyilatkozatat koteles eljuttatni (peldaul postan vagy elektronikus úton küldott level útjan) a
jelen ASZF 1. pontjaban feltüntetett elerhetosegek igenybevetelevel a kereskedo reszere.
Vasarló hataridoben gyakorolja elallasi jogat, ha a fent megjelolt hatarido lejarta elott
elküldi elallasi nyilatkozatat. A Felhasznalót terheli annak bizonyitasa, hogy elallasi jogat a
meghatarozott rendelkezeseknek megfeleloen gyakorolta. A kereskedo e-mailben
haladektalanul visszaigazolja a Felhasznaló elallasi nyilatkozatanak megerkezeset.
Irasban torteno elallas eseten azt hataridoben ervenyesitettnek kell tekinteni, ha vevo az
erre iranyuló nyilatkozatat 14 naptari napon belül (akar a 14. naptari napon) elküldi a
Szolgaltatónak.
Postai úton torteno jelzes alkalmaval a postara adas datumat, e-mail ertesites eseten az
e-mail küldesenek idejet veszi figyelembe kereskedo a hatarido szamitas szempontjaból.
A Felhasznaló levelet ajanlott küldemenykent adja postara, hogy egyertelmuen
bizonyitható legyen a feladas datuma.
Vevo elallas eseten koteles a megrendelt termeket a Szolgaltató 1. pontban feltüntetett
cimere indokolatlan kesedelem nelkül, de legkesobb elallasi nyilatkozatanak kozlesetol
szamitott 14 naptari napon belül visszaküldeni. A hatarido betartottnak minosül, ha
Felhasznaló a 14 naptari napos hatarido letelte elott elküldi (postara adja vagy az altala
megrendelt futarnak atadja) a termeket.
Amenyiben a vevo elall a szerzodestol, haladektalanul, de legkesobb a vevo elallasi
nyilatkozatanak kezhezveteletol szamitott 14 naptari napon belül Szolgaltató visszateriti a
Felhasznaló altal teljesitett valamennyi ellenszolgaltatast.
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A visszaterites soran az eredeti ügylet soran alkalmazott fizetesi móddal egyezo fizetesi
módot alkalmaz a eladó, kiveve, ha a vevo mas fizetesi mód igenybevetelehez kifejezetten
a hozzajarulasat adja es e visszateritesi mód alkalmazasaból kifolyólag Fogyasztót
semmilyen tobbletkoltseg nem terheli.

6.Adatvedelmi eljarasok
6.a. eloszó
Cegünk kiemelten kezeli a felhasznalók es partnereinek adatainak vedelmet. Teljes
eljarasrendet alkalmaz az osszes munkafolyamat vonatkozasaban. Torekszünk az
elerheto legteljesebb adatvedelmi eljarasok, es szolgaltatasok bevezetesere.
A rendszer sajatossagaból adódóan harmadik fel fele mar meglevo belepesi adatokat
szükseges kezelni. Ennek soran torkeszünk a rendszer teljes zartsaganak a folyamatos
biztositasara

6.b. Adatvedelmi incidensek kezelese
Az adatvedelmi tajekoztatóban megfogalmazottak alapjan cegünk pontos eljarasrendet
dolgozott ki az adatvedelmet erinto incidensek kezelesere.

7. A web oldal hasznalatanak feltetelei
7.a. Felelosseg
Felhasznaló a Weboldalt, kizarólag a sajat kockazatara hasznalhatja, es elfogadja, hogy
Szolgaltató nem vallal felelosseget a hasznalat soran felmerülo vagyoni es nem vagyoni
karokert a szandekosan okozott, tovabba az emberi eletet, testi epseget vagy egeszseget
megkarositó szerzodesszegesert való felelossegen túlmenoen.
Szolgaltató kizar minden felelosseget a Weboldal, hasznalói altal tanúsitott magatartasert.
Felhasznaló koteles torekedni arra, hogy a Weboldal hasznalata soran harmadik
szemelyek jogait vagy a jogszabalyokat se kozvetlenül, se kozvetett módon ne sertse.
Felhasznaló teljes mertekben es kizarólagosan felelos sajat magatartasaert, Szolgaltató
ilyen esetben teljes mertekben együttmukodik az eljaró hatósagokkal a jogsertesek
felderitese vegett.
A Felhasznalók altal a Weboldal hasznalata soran esetlegesen elerhetove tett tartalmat az
eladó jogosult, de nem koteles ellenorizni, es a kozzetett tartalmak tekinteteben a eladó
jogosult a jogserteseket megakadalyozni.
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A szolgaltatas (bestbcdolaj.hu) oldalai olyan kapcsolódasi pontokat (linkeket,
hivatkozasokat) tartalmazhatnak, amelyek mas szolgaltatók oldalaira vezetnek. E
szolgaltatók adatvedelmi gyakorlataert es mas tevekenysegeert Szolgaltató nem vallal
felelosseget.

7.b. Szerzoi jogok
A Weboldal,
egesze, annak grafikus elemei, szovege, technikai megoldasai es a
Szolgaltatas elemei szerzoi jogi vedelem vagy mas szellemi alkotashoz fuzodo jog (igy
külonosen vedjegyoltalom) alatt allnak. Szolgaltató, kereskedo a szerzoi jogi jogosultja
vagy a feljogositott felhasznalója a Weboldalon, valamint a Weboldalon, keresztül
elerheto szolgaltatasok nyújtasa soran megjelenitett valamennyi tartalomnak: barmely
szerzoi munek, illetve mas szellemi alkotasnak (ideertve tobbek kozt valamennyi grafikat
es egyeb anyagokat, a Weboldal, Webaruhaz felületenek elrendezeset, szerkeszteset, a
hasznalt szoftveres es egyeb megoldasokat, otletet, megvalósitast).
A Weboldal, tartalmanak, valamint egyes reszeinek fizikai vagy mas adathordozóra
mentese vagy kinyomtatasa magancelú felhasznalas celjaból vagy a Szolgaltató elozetes
irasbeli hozzajarulasa eseten engedelyezett. A magancelú felhasznalason túli
felhasznalas - peldaul adatbazisban torteno tarolas, tovabbadas, kozze- vagy letolthetove
tetel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizarólag a Szolgaltató elozetes irasbeli
engedelyevel lehetseges.
A jelen ASZF-ben kifejezetten meghatarozott jogokon túlmenoen a regisztració, a
Weboldal, hasznalata, illetve az ASZF egyetlen rendelkezese sem biztosit jogot
Felhasznalónak a Weboldal,
felületen szereplo barmely kereskedelmi nevnek vagy
vedjegynek barmely hasznalatara, hasznositasara. A Weboldal, Webaruhaz
rendeltetesszeru hasznalataval jaró megjelenitesen, az ehhez szükseges ideiglenes
tobbszorozesen es a magancelú masolatkeszitesen túl e szellemi alkotasok a Szolgaltató
elozetes irasbeli engedelye nelkül semmilyen egyeb formaban nem hasznalhatók fel vagy
hasznosithatók.
A Szolgaltató fenntartja minden jogat szolgaltatasanak minden elemere, külonos tekintettel
az altala hasznalt domain nevere, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgaltató altal
foglalt minden mas domain nevre, annak aloldalaira, valamint az internetes
reklamfelületeire. Tilos minden olyan tevekenyseg, amely a Szolgaltató adatbazisanak
kilistazasara, rendszerezesere, archivalasara, feltoresere (hack), forraskódjainak
visszafejtesere iranyul, kiveve, ha erre a Szolgaltató külon engedelyt ad.
Külon megallapodas, vagy az erre a celra szolgaló szolgaltatas igenybevetele nelkül tilos a
Szolgaltató altal rendelkezesre bocsatott felület, illetve keresomotorok megkerülesevel a
Szolgaltató adatbazisat módositani, lemasolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy
meglevo adatokat felülirni.
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A Szolgaltatas igenybevetelevel Felhasznaló elfogadja, hogy a Szolgaltató a Szolgaltatas
igenybevetele soran a Felhasznaló altal feltoltott adatokat a vonatkozó Adatvedelmi
Tajekoztató keretei kozott barmikor külon dij fizetese nelkül felhasznalhatja.

8.Jogervenyesitesi lehetosegek
Felhasznaló a Szolgaltató tevekenysegevel kapcsolatos fogyasztói kifogasait az alabbi
elerhetosegeken terjesztheti elo:
Nev: Lorincze Szabolcs – Cim: 1184 Budapest, Lakatos u. 61-63
info@bestbcdolaj.com - Telefon: 0670 942-1616

E-mail cim:

8.a. Panaszügyintezes módja
A vasarló a termekkel vagy a eladó tevekenysegevel kapcsolatos fogyasztói kifogas az 1
pont szerinti elerhetosegeken tortent eloterjeszteset kovetoen legkesobb 30 munkanapon
belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem szamit be – erdemben valaszol a Vasarló
kifogasara, megjelolve a jogervenyesites lehetosege eseten a jogervenyesites lehetseges
helyet, módjait, valamint az arra nyitva alló hataridoket.
Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetosege van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli
panasz azonnali orvoslasara nincs lehetoseg, a panasz jellegebol adódóan, vagy ha a
vasarló a panasz kezelesevel nem ert egyet, akkor a Szolgaltató a panaszról
jegyzokonyvet – melyet ot evig, a panaszra tett erdemi valaszaval együtt megorzi – vesz
fel.
Kereskedo a jegyzokonyv egy peldanyat szemelyesen kozolt szóbeli panasz eseten
helyben a Vasarlónak atadja, vagy ha ez nem lehetseges, akkor az irasbeli panaszra
vonatkozó szabalyok szerint jar el.
Kereskedo az irasbeli, valamint a telefonos vagy egyeb elektronikus hirkozlesi szolgaltatas
felhasznalasaval kozolt szóbeli panasz eseten a Vasarlónak legkesobb az erdemi
valasszal egyidejuleg megküldi a jegyzokonyv masolati peldanyat.
Kereskedo a hozza irasban erkezett, valamint a telefonos vagy egyeb elektronikus
hirkozlesi szolgaltatas felhasznalasaval kozolt szóbeli panaszt 30 napon belül erdemben
megvalaszolja. Az intezkedes jelen szerzodes ertelmeben a postara adast jelenti. A
panasz elutasitasa eseten kereskedoaz elutasitas indokaról tajekoztatja a Vasarlót.

8.b. Panaszügyintezes hatarideje ideje
A eladó a felhasznaló altal eloterjesztett kifogasokat az 5.1. pontban megadott kozvetlen
elerhetosegeken, munkanapokon 08:00 - 17:00 óraig fogadja es dolgozza fel.
Panaszügyintezesre munkaszüneti es szabadnapokon, ünnepnapokon, valamint az elozo
bekezdesben megadott idopontokon kivül nincs lehetoseg, kiveve az e-mailes
panaszbejelentest, melynek a feldolgozasa (es a valaszadasra megszabott 30 napos
hatarido) a kovetkezo munkanapon kezdodik meg.
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8.c. Egyeb jogervenyesitesi lehetosegek
Amennyiben kereskedo es vasarló kozott esetlegesen fennalló fogyasztói jogvita eladóval
való targyalasok soran nem rendezodik, a vasarló, a lakóhelye vagy tartózkodasi helye
szerint illetekes Bekelteto Testülethez fordulhat es kezdemenyezheti a Testület eljarasat,
illetve fordulhat a kereskedo szekhelye szerint illetekes Bekeltet Testülethez is, tovabba a
kovetkezo jogervenyesitesi lehetosegek allnak nyitva Vasarló szamara:

9.Egyeb rendelkezesek
Szolgaltató jogosult jelen Altalanos Szerzodesi Felteteleket a felhasznalók elozetes
tajekoztatasa mellett, egyoldalúan is módositani. A tajekoztatast Szolgaltató a
módositott ASZF hatalybalepest megelozo kello idoben a Weboldal felületen
kozzeteszi. A módositott rendelkezesek a hatalyba lepest kovetoen a honlap elso
hasznalata alkalmaval valnak hatalyossa a felhasznalóval szemben.
Kereskedo fenntartja a jogot, hogy barmikor, barmilyen valtoztatast, javitast hajtson vegre
a honlapon, elozetes figyelmeztetes nelkül. A kereskedo tovabba fenntartja a jogot, hogy a
Weboldalt elozetes ertesites mellett mas domainnev ala helyezze at.
Jelen Altalanos Szerzodesi Feltetelek hatalyba lepesenek ideje: 2020. november 23.
bestbcdolaj.hu
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