
Bankkártyás fizetés 

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. partnerei széles körben elterjedt és elfogadott, 
minden elemében biztonságos virtuális kártyaelfogadási rendszert alkalmaznak. A 
tranzakció valamennyi résztvevője csak a számára releváns információkhoz jut. 

Az online vásárlás további előnyei: 

 A vásárlók számára a kártyás fizetés egyszerű és kényelmes. 
 Az online tranzakciók folyamatosan nyomon követhetőek. 
 A kereskedő birtokába kizárólag a vásárlóval, vásárlással, termékkel, 

szolgáltatással kapcsolatos adatok jutnak, míg a bankkártya adatokat csak az 
UniCredit Bank Hungary Zrt. kapja meg – mindez maximális biztonságot nyújt 
a vásárlónak. 

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke - a kifizetett összeg - azonnal zárolásra kerül 
kártyaszámláján. 

A banki fizetőoldal a kötelező biztonsági elemek mellett alkalmazza az úgynevezett 
3D Secure biztonsági megoldást, amelyet a MasterCard és a Visa nemzetközi 
kártyatársaságok dolgoztak ki. A 3D Secure, amely a tranzakciót kezdeményező 
vásárlónak a Verified by Visa és a MasterCard SecureCode emblémákról 
azonosítható, a jelenleg elérhető legnagyobb biztonságot biztosítja. A vásárló 
ugyanis 3D Secure tranzakció esetén - amennyiben a bankkártyája is 3D Secure 
képes – megadja az internetes vásárlásokhoz használandó egyedi azonosító kódját. 
Így ezen tranzakciók esetén a fizetési folyamat előtt a kibocsátó bank hitelesítése 
biztosítja az egyértelmű azonosítást. 

 

Mire érdemes odafigyelni vásárláskor? 

 Kérjük, tanulmányozza át az Elfogadóhely internetes vásárlással kapcsolatos 
ismertetőjét, a vásárlás kondícióit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket. 

 Tekintse át az Elfogadóhely biztonsági feltételeit. 
 Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatosan az Elfogadóhelytől kapott 

információkat! 
 Gondoskodjon róla, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne 

férhessen hozzá! 
 Érdemes saját böngészőjét folyamatosan frissíteni, naprakészen tartani. 

Elfogadott kártyák: 

 VISA dombornyomott kártyák 

 VISA Electron kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően) 

 V PAY kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően) 



 MasterCard dombornyomott kártyák 

 MasterCard Electronic kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően) 

 Maestro kártyák (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően) 

 Kizárólag internetes fizetésre kibocsátott kártyák 

A biztonságról: 

A virtuális POS titkosított (https://) csatornán keresztül képes összekapcsolni az 

Elfogadóhelyet a vásárlókkal, valamint szintén biztonságos csatornán létesít 

kapcsolatot az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az Elfogadóhely. 

Az internetes kártyás fizetés technikai lebonyolítását az UniCredit Bank Hungary Zrt. 

megbízott partnere a First Data Magyarország Kft. hajtja végre, aki a saját 

platformjával áll ügyfeleink rendelkezésére. A banki fizetőoldal az alábbi URL-eket 

használja: 

https://secureshop.firstdata.lv 

https://secureshop.firstdata.hu 

A banki fizetőoldal RSA 2048 bites titkosítással ellátott tanúsítványt (CA) használ, 
ami TLS 1.0 csatornán keresztül biztosítja az ott megadásra kerülő adatok teljes körű 
biztonságát. 
 

A fizetés folyamata: 

1. A vásárló összeállítja az igényének megfelelő termékekből álló kosarat az 
internet áruházban, megadja a szállításhoz szükséges információkat, majd a 
fizetési módnál kiválasztja a bankkártyás fizetést. 
 

2. A vásárló ezután átirányításra kerül a bank fizetési oldalára. Az ekkor 
megjelenő, az UniCredit Bank emblémáját tartalmazó fizetői oldalon kell 
megadni a kártyaadatokat (név, kártyaszám, lejárat, 3 jegyű CVC vagy CVV 
érvényesítési kód). 
 

a. Amennyiben a fizetésre használt kártya 3D Secure képes, meg kell 
adni a hitelesítéshez a kibocsátó intézettől kapott azonosítót is. 

b. Ezt követően megtörténik az online engedélykérés a kártya 
elfogadására. Ha ez sikeres volt, megtörténik a tranzakció. 

 
c. Végül a rendszer visszairányítja a vásárlót az internet áruházba, ahol a 

tranzakció eredményességéről értesítést kap. 

Amennyiben a vásárlási tranzakció eredményéről részletesebben kíván tájékozódni, 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. 

 

https://secureshop.firstdata.lv/ecomm/
https://secureshop.firstdata.hu/


1. Elérhetőségek: 

Elfogadó neve: Zalakarosi Futrinkák Futó, Szabadidő és Rekreációs Sport Egyesület 

Elfogadó címe: 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 10. 
Elfogadó telefonszáma: +3630 597 7352 
Elfogadó e-mail címe: zalakarosifutrinkak@gmail.com 
Elfogadó adószáma: 19295967-1-20 
Elfogadó nyilvántartási szám: 20-02-0003054 
 

2. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét 
meghatározása: 

 
Online nevezés a Zalakarosi Futrinkák SE által szervezett futóversenyre. A nevezéshez 
szükséges adatok kitöltése után a Felhasználó az Unicredit Bank online bankkártyás fizetési 
rendszerén keresztül tudja a nevezési díjat megfizetni. 

3. Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke Ft-ban:  
 
Nevezési díjak 2022: 

EARLY BIRD - ELŐNEVEZÉSI DÍJAK (FT/FŐ) 
2022. MÁRCIUS 21-TŐL ÁPRILIS 30-IG 

TÁVOK KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK 

 18 év felett 18 év alatt 

Kis-Balaton kör (35 km 
egyéni) 

5 000 Ft  - 

Félmaraton 4 000 Ft  3 000 Ft 

Tízes 3 000 Ft 2 500 Ft  

Hatos 3 000 Ft 2 500 Ft 

Váltó (2-5 -főig) 3 000 Ft / fő - 

 

ELŐNEVEZÉSI DÍJAK (FT/FŐ) 
2022. MÁJUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG 

TÁVOK KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK 

 18 év felett 18 év alatt 

Kis-Balaton kör (35 km 
egyéni) 

7 000 Ft  - 

Félmaraton 6 000 Ft  4 000 Ft 

Tízes 4 000 Ft 3 500 Ft  

Hatos 4 000 Ft 3 500 Ft 

Váltó (2-5 -főig) 3 500 Ft / fő - 

Gyermekverseny 
700 m, 1400 m, 2800 m 

- 1 500 Ft 



Családi verseny 
700 m, 1400 m, 2800 m 

1 000 Ft 500 Ft 

 

 

ELŐNEVEZÉSI DÍJAK (FT/FŐ) 
2022. JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 21-IG 

TÁVOK KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK 

 18 év felett 18 év alatt 

Kis-Balaton kör (35 km 
egyéni) 

8 000 Ft  - 

Félmaraton 7 000 Ft  4 500 Ft 

Tízes 5 000 Ft 4 000 Ft  

Hatos 5 000 Ft 4 000 Ft 

Váltó (2-5 -főig) 4 500 Ft / fő - 

Gyermekverseny 
700 m, 1400 m, 2800 m 

 1 500 Ft 

Családi verseny 
700 m, 1400 m, 2800 m 

1 000 Ft 500 Ft 

 

HELYSZÍNI DÍJAK (FT/FŐ) 

TÁVOK KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK 

 18 év felett 18 év alatt 

Kis-Balaton kör (35 km 
egyéni) 

9 000 Ft  - 

Félmaraton 8 000 Ft  5 000 Ft 

Tízes 7 000 Ft 4 500 Ft  

Hatos 7 000 Ft 4 500 Ft 

Váltó (2-5 -főig) 5 000 Ft / fő  

Gyermekverseny 
700 m, 1400 m, 2800 m 

- 2 000 Ft 

Családi verseny 
700 m, 1400 m, 2800 m 

1 500 Ft 1 000 Ft 

 



Előnevezéssel vásárolható:  

• Technikai Póló (férfi, női, gyerek): 3.500 Ft / db (csak előnevezéssel vásárolható) 

• Soft cup: 1.500 Ft / db 

 
4. Elfogadó által kínált áru és /vagy szolgáltatás igénybevételének és az 

átvétel/igénybevétel lebonyolításának leírása  
• A nevezési díjat online bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni. A résztvevő státusza a 

befizetést követően kerül aktív állapotba. Amennyiben a versenyző technikai pólót  

vagy soft cup-ot igényel, akkor annak ára is hozzászámolásra kerül a fizetendő 

végösszeghez.  

o Számlát igény esetén e-mailben továbbítjuk. 

• Amennyiben a Versenyző a futóversenyen nem vesz részt és azt a versenyt megelőzően 

legkésőbb 2022. augusztus 21. 23:59-ig jelzi, abban az esetben a Szervező a nevezési 

díj 100%-át a Versenyzőnek visszautalja. 2022. augusztus 22. 0:00 után a rajtcsomagok 

véglegesítése miatt erre már nincs lehetőség. 

• Ha az előnevezett versenyző az előnevezés határideje után vagy a helyszínen távot 

szeretne módosítani, abban az esetben 1.000 Ft kezelési költség kerül felszámításra. 

Átnevezés esetén a versenyzőnek új rajtszámot biztosít a Szervező. Amennyiben a 

versenyző nem szeretne új rajtszámot kérni, úgy a plusz kezelési költség nem kerül 

felszámításra. 

• Amennyiben a versenyző kisebb távról nagyobbra szeretne váltani, úgy a nevezési díjak 

különbözete felszámításra kerül. Nagyobb távról kisebb távra váltás esetén a 

különbözetet a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. 

• A nevezés átruházására előnevezés esetén a rajtszámok véglegesítése miatt 2022. 

augusztus 21. 23:59-ig van lehetőség, ezt követően a rajtszám átruházása csak a 

rajtszám grafikájának módosítása nélkül, de az induló adatainak a rendszerben történő 

módosításával díjmentesen lehetséges.   

• Amennyiben az előnevezett versenyző az előnevezési határidőig nem egyenlíti ki az 

előnevezés díját, úgy nevezése a rendszerből automatikusan törlésre kerül! 

5. Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása  
 
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat weboldalunkon. A 
kiválasztott nevezések megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, 
ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül 
fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód 
kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a 
kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) 
megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó 
bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez 



ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem 
található, érdeklődjön Bankjánál.  
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben 
fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, 
érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül 
lebonyolítandó vásárláshoz. 
 

6. Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás jogának ismertetése  
• Amennyiben a Versenyző a futóversenyen nem vesz részt és azt a versenyt megelőzően 

legkésőbb 2022. augusztus 21. 23:59-ig jelzi, abban az esetben a Szervező a nevezési 

díj 100%-át a Versenyzőnek visszautalja. 2022. augusztus 22. 0:00 után a rajtcsomagok 

véglegesítése miatt erre már nincs lehetőség. 

• Ha az előnevezett versenyző az előnevezés határideje után vagy a helyszínen távot 

szeretne módosítani, abban az esetben 1.000 Ft kezelési költség kerül felszámításra. 

Átnevezés esetén a versenyzőnek új rajtszámot biztosít a Szervező. Amennyiben a 

versenyző nem szeretne új rajtszámot kérni, úgy a plusz kezelési költség nem kerül 

felszámításra. 

• Amennyiben a versenyző kisebb távról nagyobbra szeretne váltani, úgy a nevezési díjak 

különbözete felszámításra kerül. Nagyobb távról kisebb távra váltás esetén a 

különbözetet a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. 

• A nevezés átruházására előnevezés esetén a rajtszámok véglegesítése miatt 2022. 

augusztus 21. 23:59-ig van lehetőség, ezt követően a rajtszám átruházása csak a 

rajtszám grafikájának módosítása nélkül, de az induló adatainak a rendszerben történő 

módosításával díjmentesen lehetséges.   

• Amennyiben az előnevezett versenyző az előnevezési határidőig nem egyenlíti ki az 

előnevezés díját, úgy nevezése a rendszerből automatikusan törlésre kerül!  

• A Honlapon értékesített szolgáltatások esetén valamennyi Vásárlót kellékszavatossági 

jog illet meg. A nevezéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban a 

fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg felmondási jog a 45/2014 Korm. 

rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja szerint. A hivatkozott jogszabályhely alapján nincs 

felmondási lehetőség a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra 

irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot 

vagy határidőt kötöttek ki. 

• Termékre vonatkozó felmondási jog Termékek esetében, amennyiben egyedi 

feliratozást kért a Vásárló, úgy a fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg 

felmondási jog a 45/2014. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint, vagyis a 

hivatkozott jogszabályhely alapján nincs felmondási lehetőség olyan nem előre 

gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett 

kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó 

személyére szabtak. Nem egyedi termékek esetében a fogyasztók és vállalkozások 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 

értelmében a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék vásárlására irányuló szerződés 



esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül 

gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát. Vásárló a felmondási szándékát tartalmazó 

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett 

elérhetőségeinek egyikére. A Vásárló határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 

fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A 

Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul 

visszaigazolja a Vásárló felmondási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő 

elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre 

irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a 

Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen 

keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe 

Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott 

küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a 

feladás dátuma. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési 

móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési 

mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód 

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 

7. Kellékszavatosság  

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a 

szolgáltatás/termék/jegy valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a 

Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés 

esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt 

érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a szolgáltatással/termékkel/jeggyel 

kapcsolatos hibákért, amelyek a szolgáltatás átadása időpontjában már léteztek. Két 

éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem 

tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától 

számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Vásárló 

– választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a 

Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más 

igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a 

kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 

arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve 

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen 

hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy 

másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt 

volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése 

után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő 



hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben 

érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat 

hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs 

egyéb feltétele, ha Résztvevő igazolja, hogy a szolgáltatást/terméket/jegyet a 

Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen 

esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet 

megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szolgáltatás/termék/jegy hibája a Résztvevő részére 

történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba 

oka a Résztvevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Résztvevő által támasztott 

szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már 

a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy a Résztvevő által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. Ha Résztvevő a szavatossági igényét a 

szolgáltatástól/terméktől/jegytől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része 

tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a szolgáltatás/termék/jegy egyéb részeire nem 

minősül érvényesítettnek.  

 

8. Termékszavatosság  

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – 

érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a 

kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval 

szemben lehet fellépni. Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás 

termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény 

érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az 

nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem 

rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági 

igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül 

érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után 

késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két 

hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből 

eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával 

vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) 

kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: − 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy − a hiba 

a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy − a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából 

ered. A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Vis major 

• Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak 
következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését 
felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, 
többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a 
rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. 



• Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a versenyzőket, továbbá meg kell 
tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek 
közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is. 

 
9. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának 

módja és feltételei, az áru visszavét jogcímei és lehetőségei, az árucsere módja és 
feltételei, kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei  

 
Résztvevő a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es 
pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja. Szolgáltató a szóbeli panaszt, 
amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására 
nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem 
ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld. 
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 
intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, 
vagy postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról 
tájékoztatja a Résztvevőt.  

Egyebekben panaszok intézésére a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testület az illetékes. 

Székhely és levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. 
Telefon: +36 92 550 513 
Fax: +36 92 550 525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 
Weboldal: www.bekelteteszala.hu/ 

Online vitarendezés  

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 
fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan 
tudják rendezni a következő linken 
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

 

 

b) az áru visszavét jogcímei és lehetőségei 

 

c) az árucsere módja és feltételei 

d) a kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei 

 

 
Adatvédelemre és az adatkezelés biztonságára vonatkozó információ  
 

tel:+36%2092%20550%20513
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/


Az Ön személyes adatainak védelme a Zalakarosi Futrinkák SE és partnerei számára kiemelt 
fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes 
jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi 
előírásoknak ( 1992. évi LXIII. törvény).  
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a 
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, 
partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 
 

Törvényi hivatkozások 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 
 
Adatkezelés: 
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
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