
Általános Szerződési Feltételek 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a StarSoft International Kft. 
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.allatorvosi-szoftver.hu weboldalon 
keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a 
továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a 
továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, 
amely a www.allatorvosi-szoftver.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy 
annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által 
történik. 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.allatorvosi-szoftver.hu weboldalon (a 
továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Állatorvosi 
Szoftverek Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan 
kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek 
között jön létre. Az Állatorvosi Szoftverek Weboldalon történő megrendelést az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza. 

Az Állatorvosi Szoftverek Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott 
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

Az Állatorvosi Szoftverek Weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden 
felhasználó számára, regisztráció nélkül is. 

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A 
megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény 
nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. 
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt 
szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. 

  

Ügyfélszolgálat: StarSoft International Kft. 

Székhely címe: 2517 Kesztölc, Esztergomi út 89 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 8. I. emelet / 6. 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfő-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-14.00) 

Telefon: +36 70 379 89 78 

Internet cím: www.allatorvosi-szoftver.hu 

E-mail: iroda@egyediszoftverek.hu 

  

https://allatorvosiszoftver.hu/
mailto:iroda@egyediszoftverek.hu


Megrendelés 
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi 
adót nem tartalmazza. 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A 
módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház 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 Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a 
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

Megrendelés feladására az Állatorvosi Szoftverek Weboldalon az aktuális oldalon a 
Megrendelés gombra kattintva van lehetőség. Ekkor az Ügyfél átkerül egy oldalra, ahol ki kell 
töltenie a megrendelő űrlapot, megjelölve az általa megrendelni kívánt csomagot.  

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az 
Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem 
minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat 
elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató 
ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, 
automatikusan megszűnik. 

Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől 
számított 72 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 
órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. 
Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. 

Fizetési feltételek 
Banki utalás utólagosan vásárló részére elküldött emailben szereplő díjbekérő adatok alapján. 
A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokkal kiállít egy díjbekérőt, melyet pdf 
formátumban e-mailben elküld a Vásárló részére. A díjbekérőn egyértelműen szerepelnek az 
utaláshoz szükséges információk (bank, bankszámlaszám, végösszeg). 

Elállás joga, módja, következményei 
A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül 
elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) 
Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, 
amikor az árut átvette. Az Ügyfél elállási szándékát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett 
telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. 

Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. 



Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek 
megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul 
visszautalja az Ügyfél részére. 

Garancia, szavatosság 

Kötelező jótállás 
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet 
alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a 
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű 
használatára vezethető vissza. 

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél 
részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. 

Önkéntes jótállás 
Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt 
időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb 
is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék 
Ügyfél általi átvételekor adott szerződésen szereplő adatok útján közli. 

Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés 
napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. 

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve 
átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás 
tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz 
fűződő jogok köréről minden esetben a szerződésben foglaltak irányadók. 

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a szerződésben biztosítottaknak megfelelően vállalja a 
hibás termék kijavítását, kivéve, ha a kijavítás nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik 
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. 
Amennyiben a kijavítás nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása 
szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a 
szerződésben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után 
keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő 
szavatossági jogait nem érinti. 

Felelősség 
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 
nem vállal felelősséget. 



Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az 
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Például: 
Ön használja a weboldalunkat egy Internet Kávézóban. 
Az oldal használata után nem jelentkezik ki és oda ül egy Ön által ismeretlen személy. 
Ebben az esetben megtudják személyi adatait és a felhasználójával az Ön nevére rendelhetnek 
terméket / termékeket. Személyes adatait felhasználva, könnyedén kiderítheti, hogy hol lakik 
és más személyes adatait. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az 
Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen 
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése 
végett. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más 
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Ügyfelek által a Weboldal 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. 

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 
Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint 
nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

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

Szerzői jogok 
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb 
megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

Jogérvényesítési lehetőségek 

9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) 

Telephely: 2517 Kesztölc, Esztergomi út 89. 



Iroda: 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 8. I. emelet / 6. 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfő-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-14.00) 

Telefon: +36 70 379 89 78 

Internet cím: www.allatorvosi-szoftver.hu 

E-mail: iroda@egyediszoftverek.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfő-csütörtök 8-16 óráig, pénteken: 8-14 óráig 

Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 
állnak nyitva az Ügyfél számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak 
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
lefolytatásáról. 

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezethez fordulhat: 

• Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály, cím: 2800. 
Tatabánya, Bárdos L. u. 2., telefon: (34) 309-303, e-mail: 
fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu 

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi 
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást 
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető 
testületnél. 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság 
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 

Egyebek 

Az Állatorvosi Szoftverek Weboldal Linux/PHP 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 Weboldalon való 
vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét 
és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

https://allatorvosiszoftver.hu/
mailto:iroda@egyediszoftverek.hu
mailto:fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu


A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató 
a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A 
módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor 
azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. 

Adatvédelem 

A személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek az Ön beleegyezése nélkül. 
Adatvédelmi nyilatkozatunkat a következő oldalon tekintheti meg: Adatvédelmi nyilatkozat 

 

https://allatorvosiszoftver.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
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