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ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek 

A Candy Bar, képviselője Kok-Ragály Nikolett EV. által a termékértékesítése körében 
alkalmazott Általános Szerződési Feltételek 

A Candy Bar webáruház használatával a használó elfogadja a jelen ÁSZF-ben 
rögzített rendelkezéseket.

I. Alapvető meghatározások és fogalmak

1. Ezek az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF)  a Kok-Ragály Nikolett 
EV. (37577899), székhely:  1078 Budapest, Marek József u. 41., 4/17A , adószám: 
66682048-1-42 ,  (továbbiakban „Eladó“) valamint a vásárló (továbbiakban 
„Vásárló“)  jogait és kötelességeit  foglalják magukba az eladó álltal üzemeltetett 
www.candybar.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása során 
és elválaszthatatlan részei az eladó és a vásárló között létrejövő adásvételi 
szerződésnek amely az interneten - elektronikus üzleten keresztül történik. 
(továbbiakban „szerződéses felek“).

2. Az ÁSZF 2020. Június 1.-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő 
Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötö 
adásvételi jogügyletekre alkalmazható. 

3. Ezen feltételek Magyarország területén érvényesek elektronikus úton történő 
vásárlás esetén  a candybar.hu weboldalról.

4. Az eladó jogosult az ÁSZF-ket egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a 
candybar.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését 
követően mind az eladóra, mind pedig a vásárlóra nézve kötelező erővel bír. 
Az ÁSZF eladó által történő módosítása nem érinti a közzététel előtt létrejött 
szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének 
időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.

5. Minden kérdésben a vásárló és az eladó között, amely nincs ezen ÁSZF-ben 
szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további 
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

6. A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti 
vagy szakmai tevékenységén kívüli célra  azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti 
vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.

7. Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
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az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény.

8. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, 
aki elektronikus úton rendel terméket a candybar.hu webáruházon keresztül. 
A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a candybar.hu 
weboldalon történik. A vásárló köteles valós adatokat megadni. 

9. Az elektronikus megrendelésnek az elektronikus úton elküldött elektronikus 
űrlapot számítjuk, amely tartalmazza a vásárlóról szóló információkat, 
a megrendelt termékeket a candybar.hu weboldalról és a megrendelés teljes 
összegét a webáruház rendszerével feldolgozva. 

10. Terméknek az összes candybar.hu árjegyzékében feltüntetett árut értjük.
11. A vásárló, az eladó kapcsolati adatait a candybar.hu weboldalán találja.

II. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, 
aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele 
fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, 
az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.)
Cégjegyzékszám:06-10-000489
Adószám:25333572-2-06

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli 
szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal 
szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait 
is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.  
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Uni-Road Bt.
Székhely: 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 94/C. 2/8.).
Cégjegyzékszám: 01 06 782114
Adószám: 22106881142
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3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól  megkapják a megrendelt termék  
kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és 
ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Ezen szolgáltató:
Futárszolgálat
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely:2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám:12369410-2-44

III. Vásárlás menete webáruházunkban

1. A webáruházban történő vásárlás regisztrált magánszemélyek és cégek számára 
lehetséges. A regisztráció során csak a legszükségesebb adatokat kell megadni.

IV. Termék

1. A webáruházban, ajánlatokban, képeken valamint egyéb dokumentumokon 
megadott adatok az áru méretére, súlyára, árára, színére vonatkozóan tájékoztató 
jellegűek. Termékeink továbbfejlesztésével illetve megszűntetésével kapcsolatos 
módosítási és változtatási jogunkat fenntartjuk. A tévedés, árváltoztatás és elírás 
jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk! A termékképek illusztrációk.

V. Kosár

1. A kiválasztott termékeket a vásárláshoz a kosárba kell tenni. Ez nem jelent 
vásárlási kötelezettséget, vagy rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. 
A kosárba helyezett termékek törölhetők, vagy későbbi időpontban kezelhetők. A 
kosárban szereplő termékek darabszáma módosítható a kívánt mennyiség helyes 
megadásával. Az “X“ linkre kattintva a termék teljesen törlődik a virtuális kosárból. 
A kosarában lévő termékek megvásárlásához a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell 
kattintani, ahol az alábbi lépéseken haladhat végig a vásárló:

VI. Pénztár

1. Itt megadható a szállítási és a számlázási cím egyaránt. 
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2. A szállítási mód beállítása után választható ki a fizetési mód. 
3. Fizetési mód kiválasztása: itt három féle fizetési mód közül választhat. További 

információk a VII. pontban - Fizetési feltételek). 

VII. Fizetési feltételek

Vevőink számára a fizetés történhet:

1. Banki utalással - Banki utalás esetén a teljes összeg beérkezése után küldjük a 
megvásárolt terméket.

2. Utánvéttel - Utánvétel esetén készpénzzel való fizetés történik kézbesítéskor a 
futárnak. 

3. Bankkártyás fizetés -  A megrendelés befejezése után a vásárló automatikusan 
át lesz irányítva a bank fizetési oldalára. A fizetéshez szükséges információkat a 
vásárló ezen az oldalon adja le és az eladó a vásárló bankkártya adataival nem 
érintkezik. 
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. 
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó 
Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A megvásárolt termékekről alanyi adómentes számla kerül kiállításra.

VIII. Kiszállítás

1. 6000 Ft feletti vásárlás esetén, a szállítás Magyarország területén díjmentes. A 
megrendelt termékeket partnerünk, a GLS Futárszolgálat szállítja házhoz. Bizonyos 
esetekben cégünk végzi el a kiszállítást. A raktárról szállítható termékeket a 
megrendelést követően 1-2 munkanap alatt kiszállítjuk. Amennyiben nincs 
raktáron a megvásárolt termék, a kiszállítás határideje 1-2 hét. Több termék esetén 
a vásárló kérhet résszállítást is.

2. Csomagolási költséget cégünk nem számol fel. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

IX. A megrendelés törlése

1. Amennyiben rendelése véglegesített (továbbította felénk), és a megadott 
adatokban hibát fedez fel, akkor azonnal kezdeményezze a rendelés módosítását 
illetve törlését. A hibás rendelés módosítását/törlését e-mailen vagy 
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telefonhívással teheti meg. 
2. A vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen ok 

megadása nélkül az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt.
3. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 - 16:00 óráig történik. 

Amennyiben a vásárló rendelése a munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő 
munkanapon kerül feldolgozásra. Munkatársaink minden estben küldenek rendelés 
visszaigazolást, szállítási határidővel.

4. Fenntartjuk a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, 
vagy teljes egészében. Erre viszont kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést, 
tájékoztatást követően kerül sor. 

5. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét 
ezekben az esetekben:
- Utánvétes megrendelés  esetén, ha azt nem volt lehetséges megerősíteni 
(hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető a vásárló, nem válaszol az 
e-mailekre)
- A terméket már nem  gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagymértékben 
megváltozott az ára. Ha fennáll egy ilyen szituáció, az eladó azonnal felveszi 
a kapcsolatot a vásárlóval megállapodás céljából és a további lépésekkel 
kapcsolatosan. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész 
vételárat, vagy annak egy részét ez az összeg visszatéríthető 14 napon belül a 
vásárló által megadott bankszámlaszámra, kivéve, ha a vásárló és az eladó nem 
egyeznek meg másként.

X. Adatainak védelme

1. A webáruház személyekre vonatkozó adatokat csak olyan mértékben szerez be, 
dolgoz fel, ill. használ fel, amennyire azok szükségesek a szerződéses viszony 
megteremtéséhez, adott esetben módosításához és megvalósításához.

2. A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat 
bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél számára, kivéve futárszolgálatnak, 
(a megrendelés kézbesítéséhez szükséges adatok).

3. A termék megrendelésével a candybar.hu webáruházból a vásárló megerősíti, hogy 
az adatait az eladónak önszántából adta ki és jóváhagyja annak feldolgozását, 
amíg az nincs ellentmondásban a jogi előírásokkal a jogi előírások keretein belül.

4. A vásárló kijelenti, hogy az összes, általa közölt adat igaz és valós. A 
vásárló kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok megadásával járó 
következményekkel.
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5. A vásárló az önkéntes adatkezelési hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni 
és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását.

6. A vásárlók a fiókjukba történő bejelentkezést követően bármikor módosíthatják 
vagy frissíthetik személyes adataikat, vagy kérhetik ezt írásban is a  
candybar@candybar.hu e-mail címen.

7. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó süti fájlokat (un.cookies) használ, 
hogy hatékonyabbá és egyszerűbbé tegye a www.candybar.hu oldal látogatását. 
A vásárló visszautasíthatja a cookie fájlokat vagy törölheti, ha szükséges. 

8. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre 
statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat kizárólag 
jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. 

XI. Összegzés

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével 
elfogadja az általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. A Vevő 
megrendelésének az Eladó részére történő elküldésével igazolja, hogy az Eladó által 
kiadott jelen Általános Szállítási Feltételeket megismerte, azokat elfogadja, illetve 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2020.07.31.

Kok-Ragály Nikolett E.V.
E.V. nyilvántartási szám: 37577899
1078 Budapest, Marek József u. 41., 4/17A
Tel.: 0670 770 4046
E-mail: candybar@candybar.hu
Adószám: 66682048-1-42
Közösségi adószám: HU66682048
Bankszámlaszám: 10700330-54216910-51100005 (CIB Bank, Kok-Ragály Nikolett e.v.)
IBAN HU83-1070-0330-5421-6910-5000-0005
SWIFT: CIBH HU HB
Kamarai nyilvántartási szám: BU66682048 (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)


