Általános Szerződési Feltételek
Általános tudnivalók
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, amely a www.dellaprint.hu keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed
minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott
Felek között jön létre. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.:megrendelések leadása)
szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató vállalati portálján vagy ügyfélszolgálatán
keresztül bonyolít (írásban,személyesen, e-mail-ben vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a
Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

Tájékoztató adatok
Della Print Kft.
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Cég képviselőjének neve:
Telefonszám:
Fax szám:
e-mail cím:

1117 Budapest, Budafoki út 60.
12885165-2-43,
01-09-708257, (Fővárosi Cégbíróság),
MKB 10300002-10602520-49020010
Dellamario Anna,
+36(1) 216-6777,
+36(1) 218-6171,
iroda@dellaprint.hu

A vállalati portál használata
Kérjük Önt, hogy amennyiben aktív felhasználója, vásárlója szeretne lenni áruházunknak, figyelmesen
olvassa el az általános szerződési feltételeket illetve jogi nyilatkozatunkat és csak abban az esetben
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti
magára nézve. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(„Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. A
szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám)
iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető. A vállalati portálunkon az ott fellelhető
információk megismerése, keresése, az ott ismertetett termékek és szolgáltatások megrendelése
szabadon, regisztráció nélkül megtehető.

Megrendelés
Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és
a beírt adatok ellenőrzését és az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően, a Kosár
tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Partnerünk vételi ajánlatának
(megrendelésének) megérkezését követően kötelesek vagyunk részére a vásárlást elektronikus úton (emailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül
nem érkezik meg, akkor a Della Print Kft. ajánlati kötöttsége, illetve a partnerünk
vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelések

vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a
teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem
tartozik. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Regisztráció
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a
regisztrációra. Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet küldünk. Adatait, címeit
(szállítási, számlázási) a későbbiekben Saját Adatok menüpontban valamint rendelés leadáskor is meg
tudja változtatni. A Della Print Kft-t a partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik.

Árutájékoztató
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a
konkrét árucikk információs oldaláról,illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet
részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne
fel,ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a
jogszabályok előírják - a magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük.
Ha a vásárló véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal
-mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk.Amennyiben a vásárlónak
vállalati portálunkon található bármely áruminőségével, alapvető biztonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége,
kérjük,forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatai a következő pontban
találhatók.

Ügyfélszolgálat
A Della Print Kft. a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a
következők szerint érhetnek el:
Della Print Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Ügyfélszolgált nyitvatartása: Hétfőtől - Péntekig: 08.00-16.00 ,
Telefonszám:
+36(1) 216-6777,
Fax szám:
+36(1) 218-6171,
e-mail cím:
iroda@dellaprint.hu
Internetes portál címe:
www.dellaprint.hu ,
Chat szolgáltatás a weboldalról elérhető.

Árak
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó/bruttó ár. A termékek vételára nem
tartalmazza a kiszállítás költségét. A vállalati portálon megrendelhető termékek árai változtatásának
jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A

módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A vállalati portálon kínált termékek
műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb
gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben minden gondosságunk
ellenére hibás ár kerül a vállalati portál felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt
megjelenő"0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Della Print Kft. nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a partnerünk
elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a vállalati portálon található bármely áru
minőségével,alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

Fizetés
A megrendelés elküldése után a Vásárló szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá - a
megrendelés Vállalkozás általi megerősítését követően - fizetési kötelezettsége keletkezik. A Vásárló
fizetési kötelezettségének kétféle módon tehet eleget:
a) személyes átvétel során, a Vállalkozás üzletében,
b) a Vállalkozás által e-mail útján közölt bankszámlaszámra történő előre átutalással.
c) utánvéttel a termék átvételekor
Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz,
majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján
lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt,
kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató.
Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-,vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a
további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partnerjelen
szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltatókésedelmi kamatot számol fel. A
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A házhozszállítás feltételei
Az áru átvétele történhet személyesen üzletünkben (1117 Budapest, Budafoki út 60), vagy házhoz
szállítással. Nettó 20.000,- Ft fölötti végfelhasználói illetve nettó 50.000,- Ft fölötti
viszonteladói megrendelés esetén, Budapest területén az árut díjmentesen, öt munkanapon
belül kiszállítjuk. Amennyiben ezt az összeget nem éri el a rendelés, a kiszállítás díja Budapesten 775
Ft Áfa, vidékre 990 Ft Áfa (10 kg-ig, utánvét díja nélkül), mely összeg a rendelt termékekkel együtt kerül
kiszámlázásra. A vidéki megrendeléseket postai futárszolgálattal tudjuk eljuttatni a megrendelőhöz, a
költségek a vevőt terhelik. Ha a szerződésben vállalt kötelezettségét a Szállító azért nem teljesíti, mert
a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll
módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

Áruátvétel
Megrendelő tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles
azt jelezni Szállító felé. Ennek elmulasztása esetén Szállító nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a
kézbesítő előtt a Megrendelő ellenőrizni köteles. Sérült csomag esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne
vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll
módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi,
minőségi állapotában vesszük vissza. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket,
amennyiben a csomagátvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag
a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Áru visszavétele
Partnereink számára segítségnek szánjuk az áru visszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely
okból a cégünktől vásárolt árut nem tudja használni. Ez a lehetőség csak az újra értékesíthető árura
vonatkozik, tehát nem tartoznak ebbe a körbe: a már megszűnt típusok, az adott termék
csomagolása megváltozott, az általunk konkrét megrendelésre behozott termékek, olyan áruk,
amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási
egységgel, nem a Della Print Kft-től származik stb. A visszavásárlási igényt Della Print Kft. bírálja el és
10 % levonása mellett történik.

Elállás joga távollévők között létrejött szerződés esetén
A a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet értelmében a fogyasztó a megrendelt termék (több termék esetén az utolsó) kézhez vételétől
számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a
megrendelt terméket. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a
megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, e-mail-ben: iroda@dellaprint.hu, postán: 1117
Budapest, Budafoki út 60. vagy faxon: +361 218 6171. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a
termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a termék kifejezetten a
fogyasztókérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
illetve egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog
(45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §). Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles
eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal
való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §) A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a
kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termékvételárát
a fogyasztó részére. A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a
Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
A Vásárló elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított
14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő
lejárta előtt elküldi.
Vásárló a terméket postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti vissza. Ha a
Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a
Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. A Vásárló felelősséggel tartozik a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenésért.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett
felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem
gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
Vállalati portálunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek
forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre
biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. Jótállás csak tartós
használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben
haladéktalanul jelezze e-mail-ben: iroda@dellaprint.hu,postán: 1117 Budapest, Budafoki út 60. vagy
faxon: +361 218 6171.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A
kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos
árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy
elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni,
vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása
a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés
teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A
teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén,
továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A
teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba
már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt
is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását)
igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A
termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba
hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a
termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén
belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a
forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve
kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot
bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája
esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben
(feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben
mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy
a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített
csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli
bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön.
Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül
is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban
a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül
megilletik.
Termékekre gyártótól függően 12-36, illetve 24 hónap garanciát vállalunk. Termék meghibásodása
esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb
felvilágosítást a
teendőkről,
továbbá
elérhetőségeink
valamelyikén.
A
termékek
garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott
készüléket közvetlenül A Della Print Kft. szervizpontjára is visszaküldheti a 1117 Budapest, Budafoki út
60.. címre. Portósan küldöttcsomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi
a feladónak!
Cégünk
forgalmaz lejárt
szavatosságú
cikkeket
akcióink
keretében.
Ezekre
a
termékekre természetüknél fogva nem vállalunk garanciát és csere lehetőséget sem tudunk biztosítani.

Szerzői jogok, adatvédelem
A vállalati portál oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon
látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás
nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek
adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat
célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A Della Print Kft. a vállalati portál
üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és
rendelkezések előírásait.

Jogérvényesítés
A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz:
Della Print Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Ügyfélszolgált nyitvatartása: Hétfőtől - Péntekig: 08.00-16.00 ,
Telefonszám:
+36(1) 216-6777,
Fax szám:
+36(1) 218-6171,
e-mail cím:
iroda@dellaprint.hu
Internetes portál címe:
www.dellaprint.hu ,
Chat szolgáltatás a weboldalról elérhető.

A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek
megfelelően jár el.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:
Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére,
érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.
Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével,
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével,
továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban:
fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,
ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó
vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

Adatkezelési információ
A regisztráció során megadott adatok gyűjtésének,tárolásának célja a folyamatos kommunikáció üzleti
partnereinkkel. Adatai biztonsága rendkívül fontos számunkra. Megfelelő biztonsági intézkedéseket
teszünk annak érdekében, hogy adataiban rongálást, módosítást ne alkalmazhassanak, azok harmadik
fél részére semmilyen formában hozzáférhetők ne legyen. Az adatokat kezelő munkatársaink
titoktartásra kötelezettek.
A honlap használatával Ön elfogadja adatvédelmi nyilatkozatunkat és hozzájárul ahhoz, hogy adatai
ügyfeleket
nyilvántartó adatbázisunkban
szerepeljen,
kereskedelmi
ügyletek
esetén
megadott elérhetőségein felvegyük Önnel a kapcsolatot, illetve ajánlatot juttassunk el az Ön számára.
Tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében, tároljuk. Cégünket törvény kötelezi egyes dokumentumok minimum 5 évig tartó
megőrzésére, ennek eleget teszünk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (pl: szállító
cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ezen alvállalkozók nem jogosultak az Ön adatainak
eltárolására,továbbadására, saját célú felhasználására.
Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek eleget teszünk. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII.tv.) valamint a Direkt marketingtörvény (1995.
évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint
Ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail) a Della Print Kft. mint
adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez,
és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatása
önkéntes. Adatai törlését kérheti e-mail-ben: iroda@dellaprint.hu vagy levélben: 1117 Budapest,
Budafoki út 60.

Egyebek
A Della Print Kft. Vállalati portálja Microsoft Windows Server 2008 alapokon működő információs
rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye
meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A portálon való vásárlás feltételezi a Partner
részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását. A Della Print Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való
csatlakozás miatt következett be. Partnerünket terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok
védelmének kötelezettsége.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosíthatja. Az esetleges módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Della Print Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát
előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások
útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek
értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

