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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tisztelt Látogatónk!
Az alábbiakban a jazmin-thai-masszazs.hu weboldal és webáruház (továbbiakban: Webáruház)
Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) olvashatja. A jazmin-thai-masszazs.hu
weboldal bárki által személyes adatok kifejezett megadása nélkül böngészhető, látogatható, azonban a
Webáruházban történő vásárlás teljesítése bizonyos adatok megadásához kötött. Amennyiben
weboldalunk látogatója, Webáruházunk vásárlója kíván lenni, kérjük, alaposan tekintse át a jelen ÁSZFt, és kizárólag abban az esetben kezdeményezze a Webáruházban található masszázsok megvásárlását,
amennyiben az ÁSZF, az Adatvédelmi tájékoztató minden pontját és az adatkezelés elveit elfogadja, az
adatkezeléshez hozzájárul. A weboldal és Webáruház oldalainak böngészésével, a vásárlásának
rögzítésével tehát Ön elfogadja a jazmin-thai-masszazs.hu weboldal és Webáruház Általános Szerződési
Feltételeit, Adatkezelési tájékoztatóját és az adatkezelési elveit, az ezzel összefüggésben felmerülő
adatkezeléshez hozzájárulását adja. Véleményeltéréssel küldött vásárlásokat nem áll módunkban
teljesíteni, így azok le nem adott vásárlásoknak minősülnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben a Webáruház honlapján bármikor
visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.
Általános szerződési feltételek hatálya:
Az ÁSZF hatálya kiterjed a weboldal minden látogatójára, böngészőjére, vásárlójára területi kötöttség
nélkül.
1. A Webáruház Üzemeltetőjének adatai
Cégszerű megnevezése: BENCZE-INVEST Kft.
Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám: 09-09-013459
Statisztikai számjel: 13951315-9604-113-09
Adószáma: 13951315-2-09
Székhely: 4030 Debrecen, Epreskert utca 2.
Fióktelep: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 58.
Telefon: +36 20/455-25-55
E-mail cím: jazminthai@gmail.com
Számlaszám: 11103602-13951315-01000003 (CIB Bank)
SWIFT kód: CIBHHUHB
IBAN Forint: HU59111036021395131501000003
Tárhelyszolgáltató adatai:
• Tárhelyszolgáltató: Phöenix Group Kft.
• Tárhelyszolgáltató székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hőgyes utca 16. fszt. 2.
• Tárhelyszolgáltató email címe: laszlosimon@outlook.com
2. Kapcsolattartás, Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Ügyfélszolgálat címe: Webáruházunk egyrészről online vásárlási lehetőséget biztosít, másrészről üzletet
(masszázsszalont) is fenntart.
Kapcsolattartók: Bencze Zsolt, a masszázsszalonok mindenkori recepciósai
Levelezési cím: 4030 Debrecen, Epreskert u. 2.
e-mail: jazminthai@gmail.com
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Üzleteink:
4030 Debrecen, Epreskert utca 2.; nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10:00-21:00
1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 58.; nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10:00-21:00
Telefon:
Debrecen: 06 (20) 403 3333, 06 (52) 441 999;
Budapest: 06 (20) 290 9999, 06 (1) 269 0601
Telefonos ügyelet: mindennap 10:00-21:00 óráig.
3. A Webáruház bemutatása, a szerződés, illetve a szerződés tárgyának lényeges elemei
Webáruházunk különböző masszázsokat, wellness csomagokat (a továbbiakban: masszázs vagy
masszázsok) kínál megvásárlásra, mely szolgáltatások a weboldalon utalvány formájában kerülnek
értékesítésre, tehát a vásárló egy utalványt vásárol meg, mely utalványt masszázsszalonunkban tudja
felhasználni, azaz masszázsra váltani.
Az utalványt a vásárlástól számított 6 hónapon belül lehet felhasználni, azaz az utalvánnyal megvásárolt
masszázst a vásárlástól számított 6 hónapon napon belül lehet igénybe venni. Ez a határidő jogvesztő,
azaz ezt követően az utalványt felhasználni, beváltani nem lehet.
Az utalvány vételárát a vásárlást követő 15. naptól kezdve visszatéríteni semmilyen körülmények között
nem áll módunkban. A megvásárolt utalvány átruházható, ajándékba is adható.
Az utalvány tulajdonosa, birtokosa az utalvány megvásárlását követően, az utalvány birtokában tud
időpontot egyeztetni a masszázsszalonjaink valamelyikébe, a fent megadott telefonszámok egyikén.
Amennyiben a telefonon egyeztetett időpont mégsem felelne meg az utalvány felhasználójának, úgy az
időpont módosítható, de kizárólag a megvásárlástól számított 6 hónapon belüli időpontra, illetve időpont
módosításra 24 órával a módosítani kívánt időpontot megelőzően van lehetőség. 24 órán belüli
módosítási kérelmet nem tudunk elfogadni, ebben az esetben, ha a felhasználó nem tud a korábban
egyeztetett időpontban megjelenni, úgy az utalványt felhasználtnak tekintjük, annak vételárát
visszatéríteni nem tudjuk.
Az utalványok vagy a 4030 Debrecen, Epreskert utca 2. szám alatti masszázsszalonunkban vagy a 1054
Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 58. szám alatti masszázsszalunkban használhatók fel.
A webshopban az alábbi masszázsokra vonatkozó utalványok vásárolhatók meg:
Talpmasszázs
Tradicionális Thai masszázs
Gyógynövényes Herbál masszázs
Aromaolajos masszázs
Cellulit masszázs
Sport masszázs
Lábmasszázs
Láb- és kézmasszázs
Fej-nyak-hát masszázs
Body Scrub /testradírozás
Wellness-csomagok Debrecenben:
1. Wellness csomag tartalma:
Fél óra Láb masszázs vagy fél óra Fej-nyak-hát masszázsra cserélhető
1 óra Olajos masszázs vagy 1 óra tradicionális thai masszázsra cserélhető
Fél óra Cellulit masszázs vagy fél óra Testradírra cserélhető
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2. Wellness csomag tartalma:
Fél óra Láb masszázs vagy fél óra Fej-nyak-hát masszázsra cserélhető
1 óra Aromaolajos masszázs vagy 1 óra tradicionális thai masszázsra cserélhető
Fél óra Herbal masszázs
Wellness csomagok Budapesten:
1. Wellness csomag tartalma:
Fél óra Lábmasszázs,
1 óra Aromaolajos masszázs vagy 1 óra Tradicionális Thai masszázs
2. Wellness csomag tartalma:
Fél óra Láb masszázs
1 óra Aromalajos masszázs vagy 1 óra tradicionális thai masszázsra cserélhető
Fél óra Cellulit masszázs vagy Fél óra Testradírra cserélhető
A masszázstípusok és a wellness csomagok tartalmának megváltoztatási jogát fenntartjuk. Aktuális
masszázs és wellnesscsomag ajánlatainkért, és aktuális árainkért mindig keresse fel a jazmin-thaimasszazs.hu weboldalunkat.
Az egyes masszázstípusokról részletesen szintén a weboldalon találnak tájékoztatót. Kérdés esetén a
„Kapcsolat” gombra kattintva megjelenő elérhetőségek bármelyikén készséggel állunk szíves
rendelkezésére.
A Webáruházban történő vásárlás a név, irányítószám, város, lakcím, e-mail cím, telefonszám – cégek
esetében adószám -, illetve a fizetés teljesítéséhez a bankkártya számának, a lejárati dátumának és a
hátoldalon található 3 számjegyű CVC kódnak, egy érvényes e-mail címnek a megadásával lehetséges.
A Vásárló a vásárlás során köteles a saját valós adatait megadni. A Webáruház kizár mindennemű
felelősséget arra az esetre, ha a Vásárló valótlan adatokkal vagy más személy adataival vásárol.
A Webáruházat a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
számlázási hibáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Webáruházat nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló által kinyomtatott utalvány
illetéktelenek számára bármely, a Webáruháznak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik.
A Látogató az oldal böngészésével, a Vásárló az utalvány megvásárlásával (az elfogadom az általános
szerződési feltételeket, elfogadom az adatkezelési tájékoztatót, elfogadom az adattovábbítási
nyilatkozatot boxok kipipálásával) kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát, valamint az Adatkezelési
tájékoztatót, adattovábbítási nyilatkozatot és az adatkezelés elveit megismerte, és az abban foglaltakat
kifejezetten elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.
A szerződés megkötése (a vásárlás) elektronikus úton történik, a szerződés nyelve magyar. A szerződés
(vásárlás) adminisztrálásra (iktatásra) kerül, és az bármikor, később is visszakereshető.
Az internetes közzététel esetleges pontatlanságáért (tévesen megjelenő paraméterek, fényképes
ábrázolás, árak stb.) a Webáruház nem vállal felelősséget, erre vonatkozóan mindenféle jogi út
igénybevétele kizárva.
A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül – a
jazmin-thai-masszazs.hu címen –, a megvásárolt masszázsutalvány a vásárlást követően kerül
kiállításra, melyet a Vásárló a fizetést követően rögtön le tud tölteni, illetve az az általa megadott e-mail
címre is automatikusan megküldésre kerül. Az utalványt a Vásárló kinyomtatja és azt a masszázs
igénybevételekor papír alapon a masszázsszalon recepciósának átadja.
4. A vásárlás menete
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4.1. A masszázs kiválasztása
A Vásárlónak lehetősége van választani, illetve vásárolni a Webáruház masszázsszolgáltatásai közül. A
Látogató a böngészés során a kiválasztott masszázsra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt masszázst, wellnesscsomagot a „Kosárba” gomb
megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A bevásárlókosarat ábrázoló ún. kosárgomb
alaphelyzetben mutatja, hogy hány darab masszázs van a kosárban és mennyi a kosárban lévő
masszázsok összértéke. A kosárikonra kattintva részletesen, tételesen megtalálja a Vásárló a vásárlás
során a kosárba helyezett masszázsok típusát, darabszámát, valamint a számla végösszegét, ÁFA
tartalmát. A véglegesen fizetendő összeget a fizetésnél rendeli hozzá a rendszer a megvásárolni kívánt
masszázsok árához. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a
mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a
masszázsok végösszegét, de az csak a fizetésnél jelenik meg.
A kosár tartalma folyamatosan frissül, minden egyes masszázs hozzáadása után. A kosárban lévő
masszázsok darabszáma a mennyiség szó alatti rubrikában növelhető és csökkenthető. A kosárban lévő
masszázsok a mennyiség szó alatti rubrikában a „-„ gomb nyomogatása által a mennyiség 0-ra állításával
törölhetők.
4.2. A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett masszázsok típusát és mennyiségét, leellenőrizte a
végösszeget, és ha úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a
„Következő” gombra. Ezután a megrendeléshez kérjük adja meg az alábbi adatokat: név, irányítószám,
város, lakcím, e-mail cím, telefonszám. Kérjük a négyzetbe (bokszba) való kattintással fogadja el az
adatkezelési tájékoztatót, az általános szerződési feltételeket és az adattovábbítási nyilatkozatot. A
következő lépésben „Ellenőrzés” felületen kérjük ellenőrizze az adatait, ha javítás szükséges az „Előző”
gombra kattintva visszatérhet az előző oldalra, ahol tud javítani, amennyiben az adatok helyesek a
„Tovább a fizetéshez” gombra kattintva teljesítheti a fizetést.
4.3. Árak
Áraink a vásárlás időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webáruházban a masszázsok,
wellnesscsomagok mellett találnak. A masszázsokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők
és tartalmazzák az ÁFÁ-t, melynek mértéke 27%.
A Webáruház az árváltoztatás és a wellnesscsomagok tartalmának megváltoztatási jogát fenntartja. A
már kifizetett wellnesscsomagok tartalma nem módosítható.
Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a masszázsoknál megjelenített tartalomban
vagy az áraknál, a Webáruház fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően megerősítheti
a vásárlását, vagy ilyen esetben lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
4.4. A rendelések feldolgozása
A vásárlások feldolgozása a fizetéssel azonnal megtörténik. A fizetést követően a Vásárló a
masszázsutalványt azonnal letöltheti, illetve a masszázsutalvány és a vonatkozó számla a fizetést
követően azonnal megküldésre kerül az általa megjelölt e-mail címre.
4.5. Fizetési feltételek
A Webáruházban a Vásárló a rendelése összértékét online, bankkártyával tudja teljesíteni a BENCZEINVEST Kft. által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetési
rendszerén (Barion) keresztül.
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A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet
bankkártyával, vagy Barion egyenlegről fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás
fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a
hátoldalon található 3 számjegyű CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál,
soha többé nem kell begépelni a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az
e-mail cím és jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli. A fizetéshez használható:
Mastercard vagy Maestro, Visa vagy Electron, illetve országonként eltérő módon Amex vagy
Diners/Discover bankkártyák. A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a biztonságos Barion fizetési
oldalra jut. Ezután ellenőrizze le a vásárlása részleteit (a szolgáltatások típusa, ára stb.). Ha mindent
rendben talál, mehet a fizetés. Ha már van Barion tárcája, az e-mail cím és jelszó segítségével be tud
lépni, és bankkártyái egyikéről, vagy előre feltöltött Barion egyenlegéről fizethet. Ha még nincs Barion
tárcája, akkor bankkártyája adatainak megadásával tud fizetni.
A bankkártyás fizetésnek a Vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás,
valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. A Barion szervereit a
Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban
a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A
böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc
[HU] néven azonosítja.
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult
bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint
alakították ki.
További információ: www.barion.com
4.6. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) értelmében a Vásárló a vásárlást követő 14
napon belül jogosult a vásárlástól indokolás nélkül elállni. Ezt az igényét kizárólag írásos formában
jelezheti postai úton vagy e-mail üzenetben. Az elállás jogát a jelen ÁSZF végén található nyilatkozatminta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
A vásárlás időpontja a masszázsutalvány kifizetésének időpontja. Elállási jog gyakorlása esetén a
Webáruház a masszázsutalvány ellenértékét 14 napon belül a Vásárló részére, annak számlaszámára
visszautalja.
5. Jogi, etikai feltételek
A nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Jegyzője.
6. Panaszkezelés
A panaszok bejelentése történhet írásban (postai úton), e-mail útján (jazminthai@gmail.com), illetve
telefonon is.
A Webáruház a telefonon előterjesztett panaszt azonnal megvizsgálja, és amennyiben lehetséges, rögtön
orvosolja. Ha a Vásárló a panaszkezelés eredményét nem fogadja el, illetve, ha a panasz azonnali
kivizsgálására nincs lehetőség, a Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszt a Webáruház
kivizsgálja, majd ezt követően a panaszt előterjesztő Vásárlót a vizsgálat eredményéről haladéktalanul,
de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
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1. a Vásárló neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített
adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
2. a Vásárló és vállalkozás közötti szerződéssel értékesített/ nyújtott szolgáltatás megnevezése,
vételára,
3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
4. a panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok
jegyzéke,
5. a vállalkozás nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
kivizsgálása lehetséges,
6. az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka,
7. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
8. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
9. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A Webáruház a panasz elutasítása esetén álláspontját indokolni köteles, egyúttal köteles tájékoztatni a
Vásárlót írásban arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület
eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a
Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Webáruház
a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
A panaszos Vásárló a panasza elutasítása esetén jogosult a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülethez
fordulni (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., Tel: +36-52-500-710, +36-52-500-745, fax: +36-52500-720, bekelteto@hbkik.hu).
A Webáruház Üzemeltetője kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.
A Vásárló kijelenti és elfogadja, hogy ha a fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a
panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a
Vásárló köteles a jogvita és az eljárás során a Webáruház Üzemeltetője oldalán az eljárással felmerült
valamennyi költséget megtéríteni.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Vásárló az ún.
online platformon keresztül panasszal élhet.
A
panasz
benyújtása
előtt
az
alábbi
linkre
kattintva
regisztrálnia
szükséges
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi, majd az alábbi linken a panasz benyújtható:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU egyszerűen tudják
érvényesíteni jogaikat
Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartója a Budapesti Békéltető Testület. (cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:
10., bekelteto.testulet@bkik.hu, Telefon: 06 (1) 488 21 31).
A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre köteles bemutatni.
7. Adatvédelem, adatbiztonság
A weboldal és a Webáruház használata során történő adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes.
A BENCZE-INVEST Kft. felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a vásárlással a vásárlás során megadott
személyes adatai bekerülnek a Társaság adatbázisába. A Társaság az így önkéntesen rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.
A Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a Társaság általi
kezeléséhez.
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A Webáruház a Vásárló személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
A Vásárlók személyes adatainak felhasználása a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik. Minden Vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni
bármely, akár az összes általa megadott adatot, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák
tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a számvitelről szóló törvény kötelez. Adatvédelmi, adatkezelési
kérdéseket illetően Kapcsolattartónk e-mailen keresztül áll rendelkezésre. A weboldalhoz és a
Webáruházhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót a jazmin-thai-masszazs.hu oldalon szintén
megtalálja.
8. Cookies („Sütik”)
A weboldal és a Webáruház látogatása során a látogató számítógépén úgynevezett „cookie” (vagy
másképpen „süti”) kerül elhelyezésre, ami a látogató azonosítását könnyíti meg a látogatás folyamán,
illetve a sütik segítségével személyhez nem köthető információkat gyűjtünk a weboldal és a Webáruház
forgalmáról. A weboldal és a Webáruház használatával a látogató kifejezetten elfogadja, hogy ez a
cookie/süti elhelyezésre kerüljön a számítógépén.
9. Egyebek
Webáruházunk magatartási kódexnek ugyan nem vetette alá magát, azonban teljes mértékben
elkötelezett a magas színvonalú kiszolgálás és a kölcsönösen korrekt együttműködés mellett.
A weboldal tartalmát szerzői jogok, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal
tartalma a BENCZE-INVEST Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja,
adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található
információkkal és dokumentumokkal a BENCZE-INVEST Kft. írásos engedélye nélkül. Ugyanakkor
az itt rögzített feltételek fenntartása mellett saját, nem kereskedelmi használatra, egy példányban
bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a
célból, hogy megismerhesse az adott masszázstípusokat, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és
kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton
is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból
kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé
tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa.
A jazmin-thai-masszazs.hu domain-név a BENCZE-INVEST Kft. által regisztrált domain név. A
weboldalon található grafikák, szövegek, a domain-név ellenkező rendelkezés hiányában a BENCZEINVEST Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg,
hacsak arra a BENCZE-INVEST Kft. előzetesen írásban külön engedélyt nem ad.
A BENCZE-INVEST Kft. hivatalos weboldala linkeket tartalmazhat más oldalakhoz. A weboldalhoz
kapcsolt hirdetésekért, valamint linkek útján az oldalhoz kapcsolt honlapok használatáért,
üzemeltetéséért, tartalmáért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, és az azok útján elérhető
szolgáltatásokért BENCZE-INVEST Kft. nem vállal felelősséget.
A BENCZE-INVEST Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami a hivatalos
weboldallal, vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a BENCZEINVEST Kft. nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a hivatalos weboldal bármely
részét beillesztve tartalmazná.
A BENCZE-INVEST Kft. kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal
elérését.
A jazmin-thai-masszazs.hu weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági
foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a
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Látogató/Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával
együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A BENCZE-INVEST Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, a
BENCZE-INVEST Kft. saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a
weboldalát.
A BENCZE-INVEST Kft. nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala illetőleg annak felkeresése, vagy
az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más
hiányosságoktól mentesek. A BENCZE-INVEST Kft. kizárja mindennemű felelősségét a weboldala
látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért, ideértve egyebek között az archivált adatok
elvesztését, vagy számítógépes vírusok által okozott károkért.
A BENCZE-INVEST Kft. fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves, vagy pontatlan információk
helyesbítésére, és nem vállal felelősséget a ténylegesen, vagy állítólag az ilyen hibákból eredő
veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem a BENCZE-INVEST Kft. szándékos kötelességmulasztásának
eredménye. A BENCZE-INVEST Kft. weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható.
A BENCZE-INVEST Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A
módosítás a Látogatókat/Vásárlókat a jazmin-thai-masszazs.hu weboldalon keresztül kerül közzétételre,
és a közzététel napján lép hatályba.
A módosítást követően a weboldal és a Webáruház használatának feltétele, a módosított ÁSZF
Látogatói/Vásárlói által történő kifejezett elfogadása.
A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással előzetes
egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság
kizárólagos illetékességének.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően elsősorban a Ptk., a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. számú (IV.29.) NGM rendelet
rendelkezései, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet 679/2016 sz. rendelet (GDPR)
irányadók.
A Látogatók/ Vásárlók az ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy a BENCZE-INVEST Kft. vásárlási
feltételeit áttanulmányozták.
A weboldal Látogatója/ Vásárlója kijelentem, hogy jelen szerződés tartalmát elolvastam, megértettem,
és mint akaratommal mindenben megegyező okiratot, jóváhagyólag elfogadom.
Jelen ÁSZF 2020. október 06. napjától hatályos és visszavonásig hatályban is marad.
BENCZE-INVEST Kft.
Debrecen, 2020. október 06.
Minden jog fenntartva!
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Elállási nyilatkozat MINTA:

Címzett:
BENCZE-INVEST Kft.
Levelezési cím: 4030 Debrecen, Epreskert utca 2.
E-mail: jazminthai@gmail.com
Telefon:
Debrecen: 06 (20) 403 3333, 06 (52) 441 999;
Budapest: 06 (20) 290 9999, 06 (1) 269 0601;

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi
szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés tekintetében:
A masszázs megnevezése: ………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………….
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………..
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………..

Kelt.: ………………………………, ……………. év ……………..…… hó …… nap.

A fogyasztó(k) aláírása: ………………………………………………………………………………..

