
ÁLTALÁNOS SZERZÖDÉSI FELTÉTELEK

1. Bevezetö rendelkezések:

Jelen szerzödési feltételek tartalmazza a szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató“) által 
üzemeltetett Online-Shop szolgáltatások használatára és a szolgáltatásokat 
igénybevevökre (továbbiakban „Kézmüves“) vonatkozó feltételeket.
A Kézmüves a személyes adatainak kezeléséröl a 4.1.5. pontban olvashat.
A szerzödés nyelve német, kiegészítve magyar nyelvü fordítással.
Fogyasztónak minösül a jelen megkötött szerzödés szempontjából az a természetes vagy 
jogi személy, aki szakmáján vagy üzleti tevékenységének keretein belül, azaz 
vállalkozóként, a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz.

2. A Szolgáltató:

A Szolgáltató neve: Adrienn Herner – Handel & Marketing, Kreatheke Shop (kisvállalkozó)
Székhelye: 86199 Augsburg, Bergiusstr. 74
EU adószám: DE318734349 
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2018.05.08.
Email: herner.adrienn@gmail.com

3. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, a szerzödés tárgya:

3.1. Feltételek:

A szolgáltatásokat azok a 18 év feletti természetes vagy jogi személyek vehetik igénybe, 
akik valamilyen formában vállalkozóként vannak nyilvántartva, tehát számlaírási 
kötelezettségüknek eleget tudnak tenni és ha szükséges, ezt bizonyitani is tudják. 
Vállalkozásukban kézmüves termékeket készítenek vagy készíteni fognak.

3.2. A szerzödés tárgya:

A Szolgáltató az egyes szolgáltatások pontos tartalmát, igénybevételük technikai feltételeit
és funkcióit ebben a szerzödésben teszi közzé, a változtatás jogát fenntartja. Az egyes 
szolgáltatás típusok az alábbiak:

A. SHOP szolgáltatás: Webáruház szolgáltatás, mely a kézmüves számára egy adott 
felületen termékbemutatási és értékesítési, a látogatók számára tájékozódási és 
megrendelési lehetöséget biztosít.

B. Marketing szolgáltatás: Shop szolgáltatás, mely a kézmüves számára szöveg, kép és 
egyéb anyag közzétételében nyújt segítséget különbözö funkciók használatával,

C. A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Szolgáltató a Shop felületen kívüli termék-
rendelési lehetöséget biztosít a Kézmüvesnek.

4. A szerzödés létrejötte

4.1.1. Regisztráció, Megrendelés

A Kézmüves a szerzödés megkötésére vonatkozó szándékát a következö módok alapján 
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teheti meg:
– a Szolgáltató Webshop-ján keresztül, üzenetben,
– a Szolgáltató facebook oldalain keresztül, esetleg privát üzenetben,
– a Szolgáltató Instagram oldalán keresztül, üzenetben,
– a Szolgáltató Email-jén keresztül.

4.1.2. Visszaigazolás

A Kézmüves Shop-hoz való csatlakozási szándékáról beérkezö üzenetre a Szolgáltató a 
lehetö legrövidebb idön belül válaszol.

4.1.3. Kijavítás, módosítás

A Szolgáltató az esetleges hibákról vagy félreértésekröl haladéktalanul felvilágosítást nyújt
a Kézmüvesnek.

4.1.4. Szerzödés megkötése

A szerzödés csak abban az esetben jön létre, ha a Kézmüves a számára minden 
szükséges és fontos információt a Szolgáltatótól elfogadott, a jelen szerzödést saját 
kezüleg aláirta és a Szolgáltató felé visszaküldte.

4.1.5. Ellenörzési jog

A Szolgáltató jogosult ellenörizni a Kézmüves vállalkozási adatait, a szükséges hivatalos 
dokumentumok másolatainak bekérésével. Hiányzó dokumentumok esetén a Szolgáltató 
megtagadhatja a kézmüves Shop-hoz csatlakozási szándékát.

4.2. Szerzödés hatálya és idötartama, szerzödés vége, szüneteltetés

4.2.1. Hatálya

A felek a szerzödést határozatlan idöre kötik. A szerzödés kezdete a Szolgáltató által 
történö elsö termékfeltöltés napja.

4.2.2. Szerzödés vége

A szerzödés mindkét fél részéröl bármikor megszüntethetö, de véglegesen csak a 
Kézmüves és a Szolgáltató részéröl, egymás felé hiánytalanul megfizetett Shop- 
költségek, termékdíjak után válik véglegessé.

4.2.3. Szüneteltetés

A Kézmüvesnek lehetösége van évente két alkalommal szüneteltetést kérni, a 
szerzödésének megszünése nélkül. Ebben az esetben a Szolgáltatónak joga van a 
Kézmüves összes Shop-ban levö termékét a vásárlók elöl láthatatlanná tenni, azaz ez idö 
alatt a Kézmüvesnek nincs lehetösége az adott termékeket a Szolgáltató Shop-jában 
értékesíteni. A szüneteltetés 1+1 hónapra érvényes.

5. Szolgáltatási díj, számlázás

5.1. Szolgáltatási díj



A Szolgáltató a szolgáltatásokat  a mindenkor érvényes dijszabása alapján nyújtja, 
melyet írásban, az internetes facebook csoport oldalán, a dokumentumokban tesz 
közzé.
Az „AKCIÒ“ vagy egyéb Szolgáltató által nyújtott kedvezmények díjai, a kedvezményes 
idöszak lejárta után a normál, kedvezménnyel nem csökkentett díjak alkalmazandóak. A 
kedvezmények idötartamáról, igénybevételi feltételeiröl, mértékéröl, megvonásáról a 
Szolgáltató egyoldalúan dönt.
A Kézmüves jogosult az igénybevett szolgáltatások körét, illetve a fizetési módot bármikor 
módosítani. A fizetési mód módosítása nem okozhat a Szolgáltató részére hátrányt. A 
szolgáltatások körének módosítása egy nap csak egyszer történhet.

5.2. Számlázás

Szolgáltatások megrendelése esetén a Szolgáltató a számlát a Kézmüves részére mindig 
a következö hónap elején készíti és küldi el Email-ben. A számlán szereplö összeget a 
Kézmüvesnek még az adott hónapban a Szolgáltató felé ki kell egyenlíteni. Az egyéb 
számlázási és utalási módokról a Facebook csoport oldalon lehet tájékozódni. Ha a 
Kézmüves más módon egyenlíti ki a díjat, akkor a Szolgáltató jogosult a fizetéssel 
kapcsolatosan felmerülö költségeket a Kézmüvesre hárítani.
Nem fizetés esetén a Szolgáltató a számlán szereplö összegre késedelmi díjat számolhat 
fel, melynek mértéke 10%.

6. Felelösségvállalás, jogok, kötelezettségek

6.1. Kézmüves felelösségvállalása

A. A Kézmüves a szolgáltatásokat kizárólag saját felelösségére és kockázatára veheti 
igénybe és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igenybevétel során felmerülö vagyoni és nem 
vagyoni károkért való felelösségét a német jogszabályok által lehetövé tett legteljesebb 
mértékben kizarja, azaz azokért nem tartozik felelösséggel. A felelösségkorlátozás nem 
vonatkozik a szándékosan okozott , továbbá az emberi életet, testi épséget vagy 
egészséget megkárosító szerzödésszegésért való felelösségre. Ìgy különösen a 
Szolgáltató a német jogszabályok által lehetövé tett legteljesebb mértékig kizárja a 
felelösségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, így különösen az 
elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, szabadság-, 
betegszabadság eseteinek tekintetében.

B. A Kézmüves köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során 
harmadik személyek adatait, jogait, a hatályos GDPR (DSGVO) jogszabályok alapján 
kezelje. A nem megfelelö adatkezelés jogsértésnek minösül és jogi következményekkel jár.

C. A Kézmüves tudomásul veszi és elfogadja, hogy  a Szolgáltató által a szolgáltatásokhoz
biztosított jogi dokumentumokat (így különösen a SHOP szolgáltatáshoz biztosított 
általános szerzödési feltételek és a felek közötti szerzödés) harmadik személynek nem 
adja ki, megörzésükröl pedig felelösségel gondoskodik. Gondatlanságból elkövetett 
kialakult problémákért a Kézmüves teljes jogi felelösséggel felel.

D. A Szolgáltató a Kézmüves termékének minöségéért, elöregedéséért (minöségi 
romlás), hibás termékéért, üzleti vagy egyéb céljai elérésére való alkalmasságáért 
nem felel. A Kézmüves tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatásokat és azok funkcionalitását a saját mérlegelése alapján és a saját 



felelösségére választja ki, a saját üzleti céljainak elérése érdekében.

6.2. Kézmüves jogai, kötelezettségei

A. A Kézmüves a SHOP szolgáltatásait napközben, de kizárólag a Szolgáltatón keresztül 
érheti el. Ez vonatkozik arra az esetre is, hogyha a Kézmüves a termékéhez plusz 
információt vagy bármilyen egyéb változtatást akar közölni. Szolgáltató vállalja, hogy a töle
telhetö legrövidebb idön belül a változtatásokat elvégzi. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy
a termékleírásokat, egyéb információkat, képeket a SHOP felületére nem tölti fel, hogyha 
a tartalmak valamilyen személyes vagy jogi okba ütközöek.

B. A Kézmüves a megrendelést, létrejött szerzödést vagy a szerzödés keretében 
igénybevett szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, nem engedheti át 
használatra, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább a 
Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

C. A Kézmüves köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a Szolgáltatónak 
haladéktalanul bejelenteni.

D. A Kézmüves köteles bejelenteni, hogyha a SHOP-ba feltöltött termékét valamilyen 
másik internetes felületen vagy egyéb módon értékesítette. A bejelentés hiányából adódott
problémák a SHOP-ból való azonnali kizárást eredményeznek.

E. A Kézmüves köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, 
amelyek a szerzödésköteskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a kapcsolati email 
címre. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelösséget nem 
vállal.

F. A Kézmüvesnek lehetösége van a SHOP-ba feltöltött termékét más internetes oldalakon
megosztani, a SHOP oldal-link megosztásának segítségével vagy egyéb 
reklamtevékenységek segítségével a terméke értékesítését elösegíteni. Ezekért a plusz 
tevékenységekért a Kézmüves a Szolgáltatótól bármilyen formában ellenértéket nem 
kérhet. A megosztások alkalmával a Kézmüves a Szolgáltató internetes felületeit és 
szolgáltatásait nem hozhatja hátrányos helyzetbe.

7. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

A. Szolgáltató biztosítja a Kézmüves felé térítés ellenében a német nyelvü Shop felületét, 
melyet maga is a WIX nevü internetes cégtöl bérel.

B. A Szolgáltató törekszik rá, hogy a SHOP felületén megjelentett képek és 
szöveganyagról mentést készítsen, hogy egy esetleges adatvesztésnél a helyreállítás a 
lehetö leggyorsabban történjen. Ugyanakkor a Kézmüves tudomásul veszi, hogy 
bármilyen okból bekövetkezö adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok 
teljes és naprakész helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért, mivel a SHOP felület 
müködése a már említett külsö cégtöl (WIX) függ.

C. A Szolgáltató a SHOP vizuális megjelenését, a témákat és egyéb szöveges vagy képi 
feltöltéseket bármikor átrendezheti, változtathatja. Ùj funkciók bevezetéséröl, melyek a 
Kézmüvesnek is relevánsak lehetnek, a Szolgáltató a Facebook csoportjában idöben jelzi.

D. A Szolgáltatónak jogában áll egy adott Kézmüves termékét vagy termékeit a SHOP-ból 



véglegesen törölni, amennyiben az adott termék(ek) már hónapok óta a Shop-ban vannak,
és nem mutatkozik rá(juk) vásárlói érdeklödés. A szerzödés ez esetben még nem szünik 
meg, a vonatkozó szabályok továbbra is mindkét fél számára érvényesek!
A Kézmüvesnek természetesen a továbbiakban lehetösége van újabb terméket, 
termékeket megjelentetni a Shop felületén, kalkulálva a termékfeltöltés újabb díjával. 
(Díjak lásd: Facebook csoportban)

E. A Szolgáltató a Kézmüveseknek, a termékeiknek nézettségi szintjéröl idöröl-idöre 
információt közöl a facebook internetes csoportjában.

8. Vásárlói panaszok intézése

8.1. A Szolgáltató kötelességei, jogai

Szolgáltató az írásbeli vásárlói panaszokat, amennyiben arra lehetösége van, azonnal 
orvosolja. Ha az azonnali orvoslásra nincs lehetöség a panasz jellegéböl adódóan vagy a 
Kézmüves elérhetösége miatt, a szolgáltató a vásárlót erröl, amilyen gyorsan lehetséges, 
értesíti.
Ha a vásárlói panasz jogos, a szolgáltató a német törvénynek megfelelö módok szerint fog
eljárni.
Ha a vásárlói panasz nem jogos, a szolgáltató erröl felvilágosítást ad a vásárlónak, 
ugyanakkor törekszik a vásárló megelégedésére.
A Szolgáltató nem vállal sem fizikai, sem anyagi felelösséget a Kézmüves által, 
Magyarországról Németországba feladott csomagok (megrendelt termékek) eltünéséért, 
elvesztéséért, megrongálódásáért. Ha a vásárlóhoz a termék nem ép állapotban vagy 
egyáltalán nem érkezik meg, a Szolgáltató a Kézmüvest erröl haladéktalanul értesíti, hogy 
egy esetleges újabb termék-kiszállítás megkezdödhessen.

8.2. A Kézmüves kötelességei, jogai

Kézmüvesnek a SHOP általános müködési leírásában (AGB) szereplö szállítási 
feltételeknek megfelelöen kell eljárni, vásárlói panaszok esetén.
A Kézmüves, ha a vásárló felé a megrendelt terméket eredményesen kiküldte, és a 
terméket a vásárló meg is tartja, a Kézmüves a vásárlót a továbbiakban nem keresheti fel, 
semilyen módon nem zavarhatja. A Kézmüvesnek teljes kötelessége a hatályos DSGVO 
(magyarul: GDPR) szabályok szerint eljárni. Ennek be nem tartása bírósági ügyet von 
maga után.
Kézmüvesnek lehetösége van a szolgáltatótól a szállítási feltételekröl szóbeli fordítást 
vagy magyar nyelvü leírást kérni.
A Kézmüves köteles a szolgáltató által meghatározott vásárlói panaszmegoldásra irányuló
módot végrehajtani.

9. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató és a Kézmüves között a kommunikáció elsödleges módja az elektronikus 
levelezés (Email), melynek címe a Szolgáltató Impressum címkéje alatt érhetö el. 
Ezenkívül a Facebook vagy Instagram üzenet ablakon keresztül is elérhetö a Szolgáltató.

10. Vis major

Vis majornak minösül minden olyan rendkívüli, a szerzödés létrejötte után bekövetkezö, 
annak teljesítését lehetetlenné tevö esemény, amelyet szerzödö felek nem láthattak elöre, 



nem hárithattak el, és amely nem vezethetö vissza egyik fél felróható magatartására sem. 
Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, 
terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tüzvész, árvíz, járvány, karantén 
korlátozások, szállítási embargó stb.
Vis major esetén mindkét fél mentesül a szerzödés teljesítésének kötelezettsége alól.

11. Záró rendelkezés

Vállalkozó fenntartja a jogot, jelen dokumentum, a szerzödés és az általános szerzödési 
feltételek kiegészítö dokumentum bármely idöben való kiegészítésére, módosítására. 
Esetleges változásokról a vállalkozó a Facebook csoport felületen keresztül értesíti a 
kézmüveseket.

Augsburg, 2020.03.09.


