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FOR ENGLISH VERSION, PLEASE SCROLL TO PAGE 12! 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
(Hatályos ettől a naptól: 2020-03-05) 

 

Preambulum 
 
Üdvözöljük! Köszönjük, hogy bennünket tisztel meg bizalmával! Kérjük, hogy szolgáltatásaink igénybevétele előtt 
figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a rendelési folyamatban való részvételével Ön elfogadja a 
jelen ÁSZF tartalmát! 
 
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével 
kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! 
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Fogalmak 
 
Felek: Eladó és Vevő együttesen 
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 
Honlap/Weboldal: a jelen weboldal, mely az adamszki.com, adamszki.hu, és armadagallery.hu domain-eken 
keresztül érhető el, amely a termékekről és szolgáltatásokról ad tájékoztatást 
Elektronikus levelezés: az info@adamszki.com, nora@adamszki.com, info@adamszki.hu, és 
info@armadagallery.hu email címeken keresztül történő kommunikáció, melyen keresztül a szerződés 
megköttetik. 
Szerződés: Eladó és Vevő között Elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés, mely a 
Vevő oldaláról a megrendelés, míg az Eladó oldaláról a megrendelés visszaigazolása esetén jön létre. 
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy 
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy 
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, Elektronikus levelezésen keresztül értékesítésre szánt minden birtokba 
vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. 
Szolgáltatás: a Honlapon bemutatott, részleteiben Elektronikus levelezésen keresztül egyeztetett szolgáltatás, 
mely a Szerződés tárgyát képezi. 
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Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 
Vevő/Ön: Elektronikus levelezésen keresztül vételi ajánlatot tevő, vagy vételi ajánlatot elfogadó, szerződést kötő 
személy 
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a 
Polgári Törvénykönyv szerinti, 
 
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a 
jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 
 
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 
 

Vonatkozó jogszabályok 
 
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadók, és 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 
 

• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
 

• 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
 

• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
 

• 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
 

• 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon 
belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és 
az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 
 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása 
 
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – 
a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a 
jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a 
teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog 
gyakorlásának feltételeit. 
 
A Termékek megvásárlásához vagy a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azon technikai tájékoztatást, 
melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 
 
Ön a megrendelése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az Elektronikus levelezésen keresztül 
történő megrendeléssel Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó 
között létrejövő szerződés részét képezi. 
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A szerződés nyelve, a szerződés formája 
 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések, és a jelen ÁSZF nyelve a magyar nyelv, mely magyarul nem értő 
olvasók számára kényelmi okokból angol fordításban is elérhető ugyanebben a dokumentumban. Az angol 
fordítás pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A fordítás sajátosságaiból adódó, esetlegesen felmerülő 
félreértések vagy kérdések esetén a magyar nyelvű formátumban foglaltak a mérvadók. 
 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem 
iktatja. 
 

E-számlázás 
 
Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF 
elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. 
 

Árak 
 
Az árak magyar Forintban (HUF) lettek kialakítva. A Magyarországon kívüli, de EU területén belüli vevők számára 
Eurós árakat biztosítunk, melyek a Forint alapú árainkból kerülnek átszámításra, minden esetben 320 HUF / EUR 
átváltási ráta mellett. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma 
nincs. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az 
árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat 
hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el. 
 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 
 
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi 
elérhetőségeken terjesztheti elő: 
 

 Internet cím: adamszki.com 
 E-mail: info@adamszki.com  

 
A fogyasztó írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében 
vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével 
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 
 
Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem 
rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és 
intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. 
A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 

1. a fogyasztó neve, lakcíme, 
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb 

bizonyítékok jegyzéke, 
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz 

azonnali kivizsgálása lehetséges, 
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása, 
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

 
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az 
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

http://adamszki.com/
mailto:info@adamszki.com
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A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak 
jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület 
székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell 
terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi 
eljárást. 
 
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem 
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 
 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó 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 fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági 
feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: 
http://jarasinfo.gov.hu/ 
 
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére 
polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári 
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 
 
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát 
elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is 
fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással 
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az 
illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 
 
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
 

Online vitarendezési platform 
 
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül 
lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem 
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a 
távolság meggátolná őket ebben. 
 
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar 
feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 
 
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével 
megbízni kívánt vitarendezési testületet. 
 
Az online vitarendezési platform itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 
 

Szerzői jogok 
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal 
szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján 
tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli 
felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része 
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos 
hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Gulyás 
Péter e.v. 
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Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 
 
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben 
maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. 
 
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény 
szerinti magatartási kódexe. 
 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 
 
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés 
készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon 
megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással 
vannak tárolva. 
 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 
 
A Honlapon a megvásárolható termékek és megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól részletes 
tájékoztatást adunk. 
 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 
 
Önnek a megrendelés során, a megrendelés véglegesítése előtt, folyamatosan lehetősége van az Ön által 
megadott adatok módosítására, Elektronikus levelezésen keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, 
hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek megadásra, hiszen az Ön által megadott adatok alapján 
kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az 
Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az 
Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 
rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének 
hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 
 

Eljárás hibás ár esetén 
 
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 
 

 0 Ft-os / 0 EUR-s ár, 
 kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os 

kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). 
 
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely 
információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 
 

A vásárlás / megrendelés folyamata 
 
A Weboldal kizárólag tájékozódási és kapcsolatfelvételi célra használható, a Weboldalon keresztül vásárlás és 
fizetés nem lehetséges. 
 
Az egyeztetési és megrendelési folyamat Elektronikus levelezésen keresztül történik. 
 
Az érdeklődők / potenciális vásárlók / megrendelők, valamint az Eladó, a Weboldal használata során, valamint az 
Elektronikus levelezésen keresztül történő kommunikációban való részvételükkel önként elfogadják a jelen ÁSZF, 
valamint a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató teljes tartalmát, és azt magukra nézve kötelezőként alkalmazzák. 
Az Elektronikus levelezésen keresztül küldött e-mailjeink automatikus aláírása tartalmazza a jelen 
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dokumentumok (ÁSZF valamint Adatkezelési Tájékoztató) online elérhetőségeit egy-egy hivatkozás formájában, 
melyek ezáltal a kommunikáció során bármikor elérhetők és letölthetők PDF formátumban. 
 

Egyedi megrendelésre, digitális formában készülő, majd vászonra nyomtatott képek esetén: 
 
Ön a Honlapot böngészve részletes tájékoztatást kaphat az egyedi portrék készítésének és rendelésének teljes 
folyamatáról, beleértve a vállalási árakat és az időigényre vonatkozó információkat. Önnek vásárlás esetén a 
honlapon szereplő árat kell megfizetnie. Magyarországon belüli szállítási cím esetén a honlapon található Forint 
áraink érvényesek, míg egyéb országokba történő szállítási igény esetén az EUR áraink érvényesek. Külföldi 
szállítási cím esetén a vételárhoz szállítási költség is hozzáadódik, a szállítási címtől függően. Speciális igények (pl. 
5-nél több személy ábrázolása egyetlen portrén, más méretek, anyagok, eljárások alkalmazása, megszokottól 
eltérő komplexitás, stb.) esetén egyedi árat képzünk (melyet Elektronikus levelezésen keresztül küldünk el az 
érdeklődőnek), a sztenderdtől eltérő paramétereken túlmenően, a feladat bonyolultságának, és sürgősségének 
függvényében, mely ár a honlapon feltüntetett áraktól különbözhet – ilyen esetben ezt az egyedileg képzett árat 
kell Önnek megfizetnie vásárlás esetén, nem a honlapon feltüntetett árat. 
 
Az érdeklődők a Honlapon, a Facebook oldalunkon, Facebook reklámjainkban, Google reklámjainkban található 
telefonos vagy e-mailes elérhetőségek, vagy a Weboldalon kitölthető űrlapok segítségével vehetik fel velünk a 
kapcsolatot. 
 
Az igények egyeztetése után elkészítjük a kép első verzióját a kapott fénykép/fényképek és az egyeztetett 
részletek alapján, melyet vízjellel ellátott előnézet formájában elküldünk a vevőnek jóváhagyásra (a végső, 
nyomdába küldött képen nincs rajta a vízjel). 
 
Ezt követően a vevőnek, igény szerint, kettő alkalommal van lehetősége változtatásokat kérni a képen, melyek 
elvégzését követően végső jóváhagyást kérünk. 
 
A vevő írásbeli (Elektronikus levelezésen keresztül érkező) jóváhagyása megrendelésnek minősül, és fizetési 
kötelezettséggel jár. Az előre egyeztetett árat tartalmazó számlát csak a jóváhagyást követően állítjuk ki. A 
jóváhagyást megelőzően a vevőnek megrendelési és fizetési kötelezettsége nem áll fenn. A jóváhagyást követően 
a vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, az előre egyeztetett árnak megfelelően. Ilyen egyedi igény szerint, 
és egyéni megrendelésre készülő képek esetében a 45/2014 (II:26.) kormányrendelet 29. §-a szerint a vásárlónak 
nincsen utólagos (a jóváhagyást követő) elállási joga a vásárlástól. 
 
A vételár beérkezését követően (utánvétes fizetési igény esetén a jóváhagyást követően) a megrendelést 
visszaigazoljuk, majd megtörténik a kép vászonra nyomtatása, keretezése (vakráma), csomagolása, és 
kiszállítása. A kép nyomtatásának, keretezésének, csomagolásának, és kiszállításának a lebonyolításához 
alvállalkozó segítségét vesszük igénybe. Amennyiben a Vevő csak digitális formában kérte a képet, és nem tartott 
igényt nyomtatásra és keretezésre (ezáltal csomagolásra és kiszállításra sincs szükség), úgy a vételár beérkezését 
követően a jóváhagyott képet JPG formátumban, a lehető legjobb minőségben, és a lehető legnagyobb 
felbontásban elküldjük a Vevő részére, Elektronikus levelezésen keresztül. 
 

Egyedi megrendelésre, hagyományos módon készülő, akril vagy egyéb jellegű képek esetén: 
 
Ön a Honlapot böngészve részletes tájékoztatást kaphat a hagyományos technikával készülő portrék 
készítésének és rendelésének teljes folyamatáról, beleértve a hozzávetőleges vállalási árakat. Önnek vásárlás 
esetén a közösen egyeztetett részletek alapján egyedileg készített árajánlatunkban foglalt összeget kell 
megfizetnie, mely árajánlat Elektronikus levelezésen keresztül kerül kiküldésre az érdeklődő számára. 
 
Az érdeklődők a Honlapon, a Facebook oldalunkon, Facebook reklámjainkban, Google reklámjainkban található 
telefonos vagy e-mailes elérhetőségek, vagy online kitölthető űrlapok segítségével vehetik fel velünk a 
kapcsolatot. 
 
Egyeztetjük a pontos részleteket és az igényeket, majd ez alapján részletes árajánlatot készítünk (mely vállalási 
árat és a határidőt is tartalmaz), melyet Elektronikus levelezésen keresztül küldünk el az érdeklődőnek. 
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Az árajánlat Elektronikus levelezésen keresztül történő elfogadása megrendelésnek minősül és fizetési 
kötelezettséggel jár. 
 
Hagyományos technikával készülő képek esetén 50% előleget kérünk az egyeztetett vételárból, melyről ezen a 
ponton küldjük a díjbekérőt, majd a fizetést követően, a számlát. Az előleg összegének beérkezése után a 
megrendelést visszaigazoljuk, és kezdődik a festési munka. 
 
Az alapok megfestése után készítünk egy fényképet a festményről, melyet emailben elküldünk véleményezésre. 
A Vevő esetleges észrevételeit és kéréseit maximálisan figyelembe vesszük a folytatás során. 
 
A kép elkészültekor ismét fényképet küldünk a Vevőnek a már kész képről, majd küldjük a második díjbekérőt, 
majd számlát, mely a vételár fennmaradó 50%-ról szól, valamint az esetleges szállítási költségről. 
 
A száradást, valamint a második összeg beérkezését követően a kép átadásra kész. Hagyományos festmények 
átadásakor a kép biztonsága érdekében a személyes átadást javasolnánk, akár a székhelyünkön (2113 Erdőkertes, 
Tó utca 3. D/1), akár egy előre egyeztetett Budapest környéki helyszínen, ahova a festmény elszállítását 
díjmentesen vállaljuk. Kiszállítás is lehetséges, azonban csak külön díj ellenében, melynek összege a folyamat 
végén kerül kiszámításra, és a második számlán kerül feltüntetésre. Kiszállítás esetén a szállítás során keletkező 
esetleges károk miatt felelősséget nem tudunk vállalni. 
 
Ilyen egyedi igény szerint, és egyéni megrendelésre készülő képek esetében a 45/2014 (II:26.) kormányrendelet 
29. §-a szerint a vásárlónak nincsen utólagos elállási joga a vásárlástól. 
 

Szállítási módok 
 
Digitálisan alkotott, majd vászonra nyomtatott és keretezett képeink esetében cégünk kizárólag futárszolgálattal 
történő kiszállítás útján tudja átadni a megrendelt képeket, személyes átvétel nem lehetséges. Magyarországi 
szállítási cím esetén a kiszállítás minden ilyen képünk esetében ingyenes, Magyarország egész területére 
vonatkozóan. Magyarországon kívülre való szállítási igény esetén a szállítás költsége a vevőt terheli, melynek 
összege megrendelés előtt kerül kiszámításra (tájékoztató szállítási árak a Weboldalon is megtalálhatók), és a 
vételárral közös számlán kerül feltüntetésre. 
 
Hagyományos technikával alkotott képeink esetében a személyes átvétel a javasolt, akár a székhelyünkön (2113 
Erdőkertes, Tó utca 3. D/1), akár egy előre egyeztetett Budapest környéki helyszínen, ahova a kép elszállítását 
díjmentesen vállaljuk. Kiszállítás is lehetséges, külön díj ellenében, melynek összege a folyamat végén kerül 
kiszámításra, és a második számlán kerül feltüntetésre. Kiszállítás esetén a szállítás során keletkező esetleges 
károk miatt felelősséget nem tudunk vállalni. 
 

A lehetséges fizetési módok 
 
Banki átutalás, bankkártyás fizetés, vagy külön, írásban előre jelzett igény esetén utánvétes fizetés kiszállításkor 
(az utánvétes fizetés igénybevétele csak magyarországi szállítási cím esetében lehetséges, és csak külön díj 
ellenében, mely a teljes vételár 27%-a). Egyedi igény szerint, hagyományos technikával alkotott kép rendelése 
esetén utánvétes fizetés egyáltalán nem lehetséges. 
 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 
 
A megrendelés visszaigazolása e-mailben történik, az alábbiak szerint: 
 
1) Egyedi igény szerint, digitálisan alkotott, majd vászonra nyomtatott és keretezett kép rendelése esetén, az 
e-mailben küldött előkép jóváhagyását tekintjük megrendelésnek, melyet ezt követően e-mailben 
visszaigazolunk (átutalásos vagy bankkártyás fizetés esetén a vételár beérkezését követően). 

 
2) Egyedi igény szerint, hagyományos technikával alkotott kép rendelése esetén, az árajánlat Elektronikus 
levelezésen keresztül történő elfogadását tekintjük megrendelésnek, melyet ezt követően, valamint az előleg 
összegének beérkezése után, Elektronikus levelezésen keresztül visszaigazolunk. 
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Fizetési módok 
 

Banki átutalás 
 
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti, a díjbekérőn vagy a számlán szereplő 
bankszámlaszámunkra. 
 

Bankkártyás fizetés (SimplePay – OTP Csoport) 
 
A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport 
tagja. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és 
biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. 
 
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás 
alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple a tranzakciókat folyamatosan 
figyeli, és nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.  
 
A tranzakció lépései: 
A Számlázz.hu-tól érkező díjbekérő vagy számla értesítő e-mail tartalmazza a bankkártyás fizetésre vonatkozó 
utasításokat. A bankkártyás fizetésre mutató gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a 
bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze 
az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetés 
eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap. Az Adamszki ART az Ön bankkártya adatainak nem jut a birtokába 
semmilyen módon. 
Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal 
 

Utánvétes fizetés 
 
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az utánvétes 
fizetést, mint fizetési módot. Ez a fizetési mód csak akkor vehető igénybe, ha erre vonatkozó igényét számunkra 
előre jelezte írásban, a díjbekérő vagy számla kiállítását megelőzően, és Magyaroszágon belüli kiszállítási címet 
adott meg. 
 
Az utánvétes fizetés igénybevétele továbbá csak külön díj ellenében lehetséges, mely a teljes vételár 27%-a.  
 
Egyedi igény szerint, hagyományos technikával alkotott kép rendelése esetén utánvétes fizetés egyáltalán nem 
lehetséges. 
 

Részletfizetés 
 
Bizonyos esetekben Eladó biztosíthatja Vevő számára a részletekben történő fizetés lehetőségét, a Vevő előzetes 
kérése alapján. A részletfizetés lehetővé tétele az Eladó egyéni elbírálása alapján történik, és Eladónak jogában 
áll indoklás nélkül megtagadni azt a Vevő számára. Részletfizetés lehetősége esetén a vételár 60%-a 
megrendeléskor fizetendő, 40% pedig a megrendelést követő 30 napon belül. Részletfizetés esetén a részletek 
összege megegyezik az előre egyeztetett teljes vételárral, tehát semmilyen kamat, vagy egyéb, a részletfizetésből 
adódó extra költség nem kerül felszámításra. A vételár az utolsó részlet beérkezését követően tekinthető 
rendezettnek. 
 

Átvételi módok, átvételi díjak 
 

GLS futárszolgálat 
 
A digitálisan alkotott, majd vászonra nyomtatott és keretezett képeinket a GLS futárszolgálat szállítja ki, 
Magyarország területén belül és kívül egyaránt. Bővebb információt itt talál: https://gls-
group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok. 

https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok


adamszki.com / adamszki.hu / armadagallery.hu 
E-mail: info@adamszki.com 
Telefonszám/Phone number: +36304966128 
Cégnév/Company name: Gulyás Péter e.v. (53098807) 

9 
Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátor alapján. 

Személyes átvétel 
 
Hagyományos technikával alkotott képeink esetében a személyes átvétel a javasolt, akár a székhelyünkön (2113 
Erdőkertes, Tó utca 3. D/1), akár egy előre egyeztetett Budapest környéki helyszínen, ahova a kép elszállítását 
díjmentesen vállaljuk. 
 

Postai kiszállítás 
 
Hagyományos technikával alkotott képeink esetében postai kiszállítás is lehetséges, külön díj ellenében, melynek 
összege a folyamat végén kerül kiszámításra, és a második számlán kerül feltüntetésre. Postai kiszállítás esetén 
a szállítás során keletkező esetleges károk miatt felelősséget nem tudunk vállalni. 
 

Teljesítési határidő 
 
A megrendelésre vonatkozóan a teljesítési határidő a kezdeti egyeztetés során kerül megállapításra és közlésre 
a Vevő felé. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben Elektronikus 
levelezés útján jelezzük. 

 
A képek marketing célból történő felhasználása Eladó által 
 
1) A megrendelést és annak visszaigazolását (azaz a szerződés létrejöttét) követően az Eladó a Vevő írásbeli 

engedélyét kérheti Elektronikus levelezésen keresztül annak érdekében, hogy a Vevő számára készített 
egyedi képet Eladó felhasználhassa marketing célból, saját vállalkozásának népszerűsítése érdekében. Ez a 
felhasználás kizárólag a Vevő Elektronikus levelezésen keresztül megadott engedélye esetén valósul meg, 
ellenkező esetben a Vevő számára készült kép nem kerül felhasználásra marketing célból. 

2) Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő igényei alapján készített egyedi képet Eladó felhasználhassa 
marketing célból, saját vállalkozásának népszerűsítése érdekében, a következő esetek bármelyikében: 

a. a Vevő végül úgy dönt, hogy nem rendeli meg a képet, azaz nem ad jóváhagyást az előnézetre, 
ezáltal nem történik megrendelés, így szerződéskötés sem. 

b. a Vevő ugyan jóváhagyja a képet, ezáltal megrendeli azt, azonban az egyeztetett teljes vételár 
kifizetését nem teljesíti, több alkalommal történő fizetési felszólításra sem. 

Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával együtt elfogadja a fent részletezett marketing célból történő felhasználásról 
szóló pontokban foglaltakat. 

 
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 
 
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt 
az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó 
a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. 
 
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék vagy Szolgáltatás 
árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, 
amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az 
átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási 
díj összegét). Amennyiben a Termék vagy Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a 
vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 
 

Külföldre történő értékesítés 
 
Eladó nem különbözteti meg a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli 
vásárókat, azonban Magyarország területén kívülre történő kiszállítási igény esetén a kiszállítás díja a Vevőt 
terheli. Magyarország területén kívülre történő kiszállítási igény esetén EUR-s vételárakat alkalmazunk, a 
korábban részletezett átváltási ráta mellett. 
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A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók azzal, hogy a vonatkozó rendelet 
előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, 
vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban 
letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy 
vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan 
célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. 
 
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar, vagy az angol nyelv. Eladó nem köteles a vásárló 
tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. 
 
Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban 
meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus 
követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. 
 
Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. 
 
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 
 
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul 
meg. 
 
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék vagy Szolgáltatás 
árának és (külföldi kiszállítás esetén, a szállítási díjnak) kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az 
elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék 
esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a 
banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a 
Termék vagy Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja 
fel a Vásárlót. 
 
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más 
Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is. 
 
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. 
 
Eladó, eltérő rendelkezése hiányában, a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben 
Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett 
időpontig, Eladó a szerződést felmondja. 
 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 
 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 
 
Egyedi igény szerint, és egyéni megrendelésre készülő képek esetében a 45/2014 (II:26.) kormányrendelet 29. §-
a szerint a vásárlónak nincsen utólagos (a jóváhagyást követő) elállási joga a vásárlástól. 
 
A fogyasztót a jóváhagyás előtt megilleti az indoklás nélküli elállás joga, mely ezáltal még megrendelés előtt 
történik. 
 
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. 
Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 
 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a 
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul 
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
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c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére 
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
 
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, 
előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott 
annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 
 

Termékszavatosság 
 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági 
igényt érvényesíthet. 
 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg az előre Elektronikus levelezésen keresztül egyeztetett 
paramétereknek, vagy sérült állapotban van átvételkor, és ezt a sérülést az átvétel alkalmával jelzi is a futárnak. 
 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét Ön a termék átvételétől számított két napon belül érvényesítheti. E határidő 
elteltével e jogosultságát elveszti. 

 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági 
igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 
 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
 
A gyártó (forgalmazó) 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 (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) 
(Effective as of: 2020-03-05) 

  

Preamble 
  
Welcome! Thank you for honoring us with your confidence! Please read this document carefully before using 
our services, because by participating in the ordering process you agree to the contents of this GTC! 
  
If you have any questions about these Terms of Use, the use of the Website, the individual products, the purchase 
process, or if you would like to discuss your individual requirements, please contact us at the contact details 
provided! 
  

Imprint: details of the Service Provider (Seller, Company) 
  
Company Name : Péter Gulyás ev . 
Headquarters : 2113 Erdőkertes, Tó utca 3. D / 1 
Mailing address : 2113 Erdőkertes, Tó utca 3. D / 1 
Registration Authority : Erdőkertes Municipality Notary 
Registration number : 53098807 
Tax number : 69379549-1-33 
EU tax number : HU69379549 
Represented by Péter Gulyás 
Phone number : +36304966128 
Email : info@adamszki.com 
Site / Web Page : adamszki.com, adamszki.hu, armadagallery.hu (pointing to the same storage domain) 
Bank account number: HU39 10300002-10636095-49010011 (SWIFT: MKKBHUHB) 
Hosting Provider Details : 

Name : Wix.com Ltd 
Headquarters : 40 Namal Tel Aviv Street , Tel Aviv , 6350671 Israel 
Contact : 972-3-545-4900 

  

Concepts 
  
Parties : Seller and Buyer together 
Consumer : a natural person acting outside the scope of his or her profession, self-employment or business 
Consumer contract : a contract the subject of which is a consumer 
Website / Website : This website, accessible through adamszki.com, adamszki.hu, and 
armadagallery.hu domains , providing information about products and services 
E-mail : 
the info@adamszki.com , nora@adamszki.com , info@adamszki.hu and info@armadagallery.hu emails  commu
nicating with via through which the contract is established. 
Contract : Seller-Buyer Purchase Contract made using this electronic mail , which is made on the Buyer's side 
when the order is placed, and on the Seller's side when the order is confirmed. 
Distance contract : a consumer contract which, under a distance selling arrangement for the provision of a 
contract product or service, is concluded without the parties being physically present and that, for the purpose 
of concluding the contract, the parties use only a means of communication between the distance . 
Product :, operator of the Site offer this through correspondence every possession for sale to be marketable 
movable property which is the subject of the Treaty. 
Service : the service described in the Website and agreed in detail through E- mail and subject to the 
Agreement. 
Business : A person who is in the profession, self-employment or business 
Buyer / You : Electronic correspondence through a purchase bid acceptance or takeover bid , contracting person 
Warranty : In the case of contracts between a consumer and a business (" consumer contract"), the terms of the 
Civil Code, 
  

mailto:info@adamszki.com
mailto:nora@adamszki.com
mailto:info@adamszki.hu
mailto:info@armadagallery.hu
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1.                 (a) a guarantee for performance of the contract, voluntarily assumed by the undertaking in 
addition to or in the absence of its legal obligation to perform the contract properly; and 
  
2.                 (b) statutory warranty 
  

Relevant legislation 
  
The Contract shall be governed by the provisions of Hungarian law, and in particular the following: 
  
•                    CLV 1997. Consumer Protection Act 
  
•                    CVIII of 2001 Law on certain issues of electronic commerce services and information society 
services 

  
•                    Act V of 2013 on the Civil Code 

  
•                    151/2003. (IX.22.) Government Decree on Compulsory Warranty on Consumer Durables 

  
•                    45/2014. (II.26.) On the detailed rules of contracts between consumers and businesses 

  
•                    19/2014. (IV.29.) NGM Decree on the Rules of Procedure for Warranty and Warranty Claims in 
Selling of Consumer-Business Contracts 

  
•                    Act LXXVI of 1997 Copyright Act 
  
•                    2011 CXX. Law on the right to self-determination and freedom of information 

  
•                    REGULATION (EU) 2018/302 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 
February 2018 on action against unjustified territorial restrictions on the content and other forms of 
discrimination within the internal market based on the nationality, residence or place of establishment of the 
buyer Amending Regulations (EC) No 2004/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22 / EC 

  
•                    REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data and repealing Regulation (EC) No 95/46 privacy policy) 
  

Scope and approval of the GTC 
  
The content of the agreement between us, in addition to the provisions of the applicable binding legal acts, is 
governed by these General Terms and Conditions (hereinafter "GTC"). Accordingly, these Terms and Conditions 
contain your rights and obligations with respect to you and us, the terms and conditions of the contract, the 
performance dates, the delivery and payment terms, the liability rules and the conditions for exercising the right 
of withdrawal. 
  
Technical information required to purchase the Products or use the Services , which is not included in these GTC, 
is provided by other information available on the Website. 
  
You must familiarize yourself with the provisions of these GTC before placing your order. By placing an order 
by Electronic Mail , you agree to be bound by these GTC and are fully part of the contract between you and the 
Seller. 

The language of the contract, the form of the contract 
  
The language of contracts covered by these GTC is Hungarian , and for convenience to non-Hungarian 
readers , English translation is also available in the same document. We do not take responsibility for the 
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accuracy of the English translation . In the event of any misunderstanding or questions arising from the specific 
features of the translation , the Hungarian language version shall prevail . 
  
Contracts covered by these GTCs are not considered written contracts and will not be registered by the Seller. 
  

E-invoicing 
  
Our Company applies electronic invoicing in accordance with the CXXVII. 175 of the Act. By accepting these GTC, 
you consent to the use of the electronic invoice. 
  

Prices 
  
Prices are in Hungarian Forint (HUF) . Euro rates are offered to customers outside Hungary, in each case applied 
with a 320 HUF / EUR exchange rate. Seller is subject to VAT free sales, so prices do not include VAT. The prices 
are informative. It is not excluded that the Seller may adjust prices for business reasons. Price modifications do 
not include contracts already concluded. If the Seller has misrepresented the price, it shall proceed in accordance 
with the “Procedure with incorrect price” clause of the GTC for contracts already concluded. 
  

Complaint handling and redress 
  
The consumer may submit consumer complaints about the product or Seller's activities at the following contact 
details: 
  

Internet address: adamszki.com 

Email: info@adamszki.com 
  
The consumer may inform the business in writing of any complaint relating to the conduct, act or omission 
directly attributable to the business or to a person acting in the name of or on behalf of the business. 
  
Unless otherwise provided in the directly applicable legal act of the European Union, the undertaking must reply 
in writing within thirty days of receipt of the written complaint and take action to communicate it in writing . A 
shorter deadline may be set by law and a longer deadline may be set by law. The undertaking must give reasons 
for its position rejecting the complaint. A business must provide a unique identification number for verbal 
complaints made by telephone or electronic communications services. 
  
The minutes of the complaint shall contain: 
  

1. the consumer's name and address, 
2. where, when, how, 
3. a detailed description of the consumer's complaint, a list of the documents, documents and 
other evidence submitted by the consumer, 
4. a statement by the business regarding its position on the consumer's complaint, where the 
complaint can be promptly investigated, 
5. signature of the person signing the report and of the consumer, 
6. place and time of recording of the report, 

  
The undertaking shall keep a record of the complaint and a copy of the reply for a period of five years and shall 
make it available to the control authorities on request. 
In the event of a complaint being rejected, the business shall inform the consumer in writing of the nature of the 
complaint, which authority or the arbitration body may initiate proceedings. The information shall also include 
the location, telephone and internet contact details and the postal address of the competent authority or of the 
conciliation body where the consumer is domiciled or resident. The information shall also include whether the 
business uses the arbitration procedure to resolve a consumer dispute . 
  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=http://adamszki.com/
mailto:info@adamszki.com
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In the event that any consumer dispute between Seller and Consumer is not resolved during the course of the 
negotiations, the following remedies shall be open to the consumer: 
  
Complaint to Consumer Protection Authorities . If the consumer discovers a breach of his consumer rights, he is 
entitled to complain to the consumer protection authority in his place of residence. After considering the 
complaint, the authority will decide on the consumer protection procedure. The first-level consumer protection 
duties are performed by the district offices competent for the consumer's place of residence, a list of which can 
be found here: http://jarasinfo.gov.hu/ 
  
Legal proceedings. Customer is entitled to a court action to enforce a consumer claim in a civil proceeding under 
Act V of 2013 on the Civil Code and CXXX of 2016 on the Code of Civil Procedure. Act. 
  
Please be advised that you may file a consumer complaint with us. If your consumer complaint is rejected, you 
also have the right to apply to the Arbitration Body competent for your place of residence or place of residence: 
the initiation of arbitration proceedings is subject to the consumer's direct attempt to resolve the dispute with 
the business concerned. At the request of the consumer, the procedure shall be followed by the conciliation 
body indicated in the consumer's request instead of the competent body. 
  
The undertaking shall be obliged to cooperate in the conciliation proceedings. 
  

Online dispute resolution platform 
  
The European Commission has created a website where consumers can register, enabling them to resolve their 
online shopping disputes by filling out an application, avoiding legal action. In this way, consumers can enforce 
their rights without, for example, being prevented by distance. 
  
If you wish to complain about a product or service purchased online and do not necessarily need to go to court, 
you can use the online dispute resolution tool. 
  
On the portal, you and the trader against whom you have complained can jointly select the dispute resolution 
body you wish to entrust with handling the complaint. 
  
The online dispute 
resolution platform is available at: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN 
  

Copyrights 
  
Copyright Act LXXVI of 1999 Pursuant to Article 1 (1) of the Act of 1994 on the Protection of Legal Entities 
(hereinafter: Act), the Website is considered as a copyright work, therefore all parts thereof are protected by 
copyright. The Cell. Article 16 (1) prohibits the unauthorized use of graphics and software solutions, computer 
programs, or any application that modifies the website or any part of it. You may retrieve any material from the 
Website and its Database, even with the written permission of the rightholder, by reference to the Website and 
the source. Owners: Péter Gulyás ev . 
  

Partial Invalidity, Code of Conduct 
  
If any clause of the GTC is legally incomplete or invalid, the remaining clauses of the contract will remain in effect 
and the provisions of the applicable legislation will apply instead of the invalid or defective part. 
  
The Seller does not have a Code of Conduct under the Unlawful Commercial Practices Prohibition Against 
Consumers Act. 
  

  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/%3Fevent%3Dmain.home.show%26lng%3DHU
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Operation of digital data content, technical protection measures 
  
The availability of servers that provide data appearing on this website is over 99.9% per year. All data is backed 
up regularly, so you can restore the original data in case of a problem. The information displayed on this website 
is stored in MSSQL and MySQL databases. Sensitive data is encrypted with sufficient strength. 
  

Information on the essential characteristics of products 
  
The H Tin plates to purchase products and services can be ordered essential features of the 
detailed information is added . 
  

Correcting Data Input Errors - Responsibility for the accuracy of data entered 
  
When you order , before the order is finalized , constantly you have the possibility of your specified modification 
of data , via electronic correspondence . Please note that it is your responsibility that you provide accurate data 
is entered , because the product will be billed and delivered based on the information you provide. By placing 
your order, you acknowledge that Seller is entitled to indemnify you for any loss or expense incurred as a result 
of your incorrect data entry or inaccurate information. Seller disclaims any responsibility for performance based 
on inaccurate data entry. Please note that incorrect e-mail address or storage space in your mailbox may result 
in a lack of confirmation delivery and may prevent the contract from being concluded. 
  

Procedure in case of incorrect price 
  
A manifestly mispriced price is: 
  

0 Ft / 0 EUR , 

 discounted price but misrepresenting the discount (for example, for a $ 500 product, offering a $ 20 discount 
with a $ 20 discount). 
  
In the event of an incorrect price being stated, the Seller shall offer the option of purchasing the Product at fair 
price, which will allow the Buyer to decide whether to order the Product at fair price or to cancel the order 
without any adverse legal consequences. 
  

Purchase / order process 
  
The W Website is for information and contact purposes only and no purchase or payment is possible 
through the W Website. 
  
A close consultation and to order process electronic correspondence through. 
  
The guide visitors / potential customers / clients , as well as the sale, when using the Website, as well 
as the electronic correspondence participation in communication through accept the entire contents of the GTC 
and the related Privacy Information voluntarily, and it is used as binding upon them. The electronic 
mail automatically sent via e-mail signature is included in this document ( GTC online contact details and Privacy 
Information) as a reference, so that when the communication is always available and can be downloaded in PDF 
format . 
  
Custom orders , digitally prepared and printed canvas images in case of: 
  
You are H Tin plates was browsing for detailed information on the entire process of preparation and individual 
portraits of your order, including information about prices and taking the time requirement. You will have to pay 
the price shown on the website when making a purchase. For shipping within Hungary, our Forint prices on this 
site are valid, while for shipping to other countries, our EUR prices are valid. In the case of a foreign shipping 
address, shipping costs will be added to the purchase price, depending on the shipping address. For special needs 
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(eg portraying more than 5 people on a single portrait, using other sizes, materials, 
procedures , complexity, etc. ), we charge a unique price (which is sent to the interested party via E-mail) 
in addition to non-standard parameters , task complexity and urgency of that price may differ from the prices 
stated on the website - in this case you have to pay when shopping uniquely qualified for this price, not the price 
stated on the website . 
   
After reconciling the demands of preparing the first version of the image from the photo / photos and your 
details agreed on the basis that the form be submitted for approval watermarked preview to the customer (the 
final , sent to press the picture is not wearing a watermark). 
  
After that, the customer has the opportunity to request changes to the image twice, after which we will request 
final approval. 
  
The customer in writing ( electronic correspondence approval coming through) order constitutes's and has a 
payment obligation. An invoice with a pre-agreed price will only be issued after approval. Prior to approval, the 
buyer has no obligation to order and pay. Following the approval of the buyer's payment obligation arises to 
meet pre-agreed price en . In the case of such custom-made images and custom-made images, according to 
Article 29 of Government Decree 45/2014 (II: 26.), The purchaser does not have the right (after approval) to 
withdraw from the purchase. 
  
The purchase receipt after (for cash on delivery payment after the claims approval) of a confirmation order and 
up to the image canvas printing, framing (stretcher) , packaging, and delivery. We outsource the printing, 
framing , packaging and delivery of the image . If the customer is only applied to the image in digital form, and 
did not need to print and framing (thus no need for packaging and dispatch), so after the purchase receipt of the 
approved image in JPG format with the highest possible quality , and the highest resolution will be sent 
to the Customer via Electronic Mail. 
  
For custom made, traditional, acrylic or other images : 
  
You can browse the Website for detailed information on the entire process of creating and ordering portraits 
using traditional techniques , including approximate commitment prices. When making a purchase, you will be 
required to pay a customized quote based on mutually agreed details , which will be emailed to the interested 
party . 
  
Those interested may contact us through the telephone or email contact details on the Website, our Facebook 
page, our Facebook ads, our Google ads, or through online forms. 
  
Matched to the exact details and needs them , and on that basis prepare a detailed quote ( which is taking price 
and the time limit also contains ) , which will be sent via electronic mail to the interested people . 
  
Acceptance of the offer via electronic correspondence constitutes the order and payment obligations will gel . 
  
Conventional techniques for images made 50% down payment we agreed purchase price , of which at this point 
will be sent to the prepayment request and after the payment , the bill. The advance sum of Beer this after 
of the order confirmation and begin the painting work. 
  
After painting the basics, we take a photograph of the painting, which is emailed for comment. These detailed 
comments and requests from the Buyer will be taken into consideration as we continue. 
  
The picture is drawn up again photo send our the Buyer the finished image and then send the second 
prepayment request and invoice, which is the remaining 50% of the purchase price - from about shipping costs 
and possible assembly. 
  
After drying and receiving the second amount, the image is ready for transfer. In the case of traditional paintings, 
we would recommend personal transfer for security purposes, either at our headquarters (2113 Erdőkertes, Tó 
utca 3. D / 1) or at a pre-arranged location near Budapest, where we will take the paintings free of 
charge. K iszállítás is possible, but only for an additional fee, the amount of which is calculated at the end of the 
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process, and the second will be indicated on the invoice. Q We accept no liability for any damage arising during 
transportation iszállítás take the case. 
  
In the case of such custom-made images and custom-made images, Section 29 of Government Decree 45/2014 
(II: 26.) Provides that the purchaser has no right of withdrawal from the purchase. 
  
Delivery modes 
  
In the case of digitally created , then canvas printed and framed images, c ours can only deliver the ordered 
images by courier service , personal pickup is not possible. In case of Hungary the delivery address delivered all of 
these free for the whole territory of Hungary for our picture. In case of delivery outside Hungary, the cost of 
delivery will be borne by the buyer, which will be calculated before ordering (informative shipping prices are also 
available on the Website) and will be invoiced together with the purchase price . 
  
For images with conventional technique to pick a suggested , either in our office (2113 Erdőkertes Lake Street 3 
D / 1) , up to a pre-arranged spot near Budapest , where we undertake the removal of the image is free of 
charge . K iszállítás also possible for an additional fee, that 's the amount will be calculated at the end of the 
process, and the second will be indicated on the invoice. Q We accept no liability for any damage arising during 
transportation iszállítás take the case. 
  
Possible payment methods 
  
B bank transfer, credit card payment or cash on delivery upon specific request in writing ( cash on delivery is only 
available at a shipping address in Hungary and only at an additional cost of 27% of the total purchase price ) . On 
demand, there is no cash on delivery for an order using a traditional technique . 
  

Order processing, contract conclusion 
  
Your order confirmation will be emailed as follows: 
  
1) On request, upon ordering a digitally generated , then canvas printed and framed image , we will consider the 
confirmation of the e-mail preview, which will then be confirmed by e-mail (in the case of bank transfer or credit 
card payment upon receipt of purchase price ).        

  
2) according to individual requirements, conventional technology provided when formed image , considered as 
acceptance of the offer via electronic mail orders, which is subsequently, as well as guide the 
advance amount of Beer e prevention After this, via electronic mail confirmation within.        

Payment methods 
  
Bank Transfer 
  
You can also pay for the products by bank transfer to the bank account number on the solicitor or invoice. 
  
Credit card payment ( SimplePay - OTP Group ) 
  
The Simple Online Payment System is developed and operated by OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. Is a member of 
the OTP Group. Customers using the service can choose Simple Simple and Secure Payment for their online 
purchases . You can then make payments as usual through Simple . 
  
The payment process is the same as the one offered by banks for similar services. During the 
service, Simple monitors transactions and assists in the prevention of unexpected events , keeping the user and 
the cardholder safe . 
  
Steps of the transaction: 
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A charge request or invoice notification email from Billing.com will contain instructions on credit card 
payment. Clicking on the credit card payment button will take you to the Simple payment page where you will 
initiate the transaction by entering your credit card information. After entering the card details, please check the 
correctness of the data. Transaction processing begins in the bank's processing systems. You will also be notified 
by email of the outcome of your payment . The Adamszki ART for your credit card information does not get into 
his possession in any way . 
More information: https://www.simple.hu/Fooldal 
  
Cash on delivery 
  
If you would like to clear the value of your order when you receive your package, please select u cashback as 
your payment method . This form of payment is only available if you have notified us in writing of your request 
in advance of your request for payment or invoice , and have provided a delivery address within Hungary . 
  
In addition, cash on delivery is only available at a surcharge of 27% of the total purchase price. 
  
On demand, there is no cash on delivery for an order using a traditional technique . 
  
Detail payment 
  
In some cases, the Seller may provide the Buyer with the option to pay in installments upon Customer's prior 
request . The payment of the installment is at the Seller's sole discretion and the Seller has the right to deny it to 
the Buyer without justification. In case of installment payment, 60% of the purchase price will be payable at the 
time of order and 40% within 30 days of the order. In case of Installment is equal to the sum of the details of the 
agreed total purchase price, so any interest , or other details due to salary costs will be charged extra. The 
purchase price shall be deemed to be settled after the last installment has been received. 
  

Acceptance methods, acceptance fees 
  
GLS Courier Service 
  
Our digitally created , then canvas printed and framed images are delivered by the GLS courier 
service both inside and outside Hungary . You can find more information here: https://gls-
group.eu/en/en/commercial-support-services . 
Personal receipt 
  
In the case of pictures made by traditional techniques, personal pick-up is recommended, either at our 
headquarters (2113 Erdőkertes, Tó utca 3. D / 1) or at a pre-arranged location near Budapest, where we will take 
the picture free of charge. 
  
Postal delivery 
  
In the case of our traditional technique, postal delivery is also possible for an additional fee, which will be 
calculated at the end of the process and shown on the second invoice. In the case of postal delivery, we cannot 
accept any liability for any damage that may occur during transportation. 
  

Completion date 
  
The deadline for completing the order will be determined and communicated to the Buyer during the initial 
consultation. This delivery date is for information purposes only and any deviation will be notified by email . 

  
  

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
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Use of Images for Marketing by Seller 
  
1) Following the order and its confirmation (ie the conclusion of the contract) , the Seller shall request the 

Buyer's written permission via weekly Electronic Mail in order to use the unique image for the Buyer for 
marketing purposes to promote his business. This use will only be made with the Buyer's permission via E-
mail , otherwise the Image for Buyer will not be used for marketing purposes.       

2) The hotel Seller reserves the right to, in the customer based on the needs of individual pictures taken on their 
sale used for marketing purposes, for their own business promotion , any of the following cases:       

a. in the end, the buyer decides not to order the image, that is to say, it does not give approval 
for the preview, so no order is made, so no contract is signed. 
b. although the Buyer approves the image, thereby ordering it, he does not pay the agreed total 
purchase price, even upon multiple payment requests. 

By accepting these GTC, Buyer accepts the points set out above regarding the use for marketing purposes . 

  
Reservation of rights, ownership clause 
  
If you have previously ordered a Product without having received it at the time of delivery (not including your 
right of cancellation) or the Product has not been returned to the Seller with a notice, the Seller will complete 
the order at the purchase price and for transport costs in advance. 
  
Seller may withhold delivery of the Product until it is satisfied that the price of the Product or Service has been 
successfully paid for using the electronic payment solution (including where the purchase price is paid by the 
Buyer in its Member State currency and due to exchange, bank commissions and costs, the Seller will not receive 
the full amount of the purchase price and shipping fee). If the price of the Product or Service has not been fully 
paid, the Seller may call the Buyer to supplement the purchase price. 
  

Sales abroad 
  
The Seller does not distinguish between buyers inside and outside the European Union , however, in the case of 
a claim for delivery outside Hungary, the Buyer is responsible for the delivery fee. For delivery outside 
Hungary, EUR purchase prices will be used with the conversion rates detailed above. 
  
For purchases made outside Hungary, the provisions of this GTC shall also apply to the consumer, who is 
a national of or resident in a Member State or an undertaking established in a Member State, within the meaning 
of this Regulation, and, within the European Union, purchases or uses goods or services solely for the purposes 
of end use. A consumer is a natural person who is acting for purposes which are outside his trade, business, craft 
or profession. 
  
Communication and language acquisition is primarily the Hungarian or the English language . The Seller shall not 
be obliged to communicate with the Buyer in the language of the Member State of the Buyer. 
  
The Seller shall not be required to comply with, or to inform the Buyer of, any non-contractual requirements, 
such as labeling or industry-specific requirements, applicable to the Product in question under the national law 
of the Member State of the Buyer. 
  
Unless otherwise specified by Seller, you will apply Hungarian VAT to all Products. 
  
According to these GTC, the Buyer may exercise his / her rights of enforcement. 
  
If an electronic payment solution is used, the payment will be made in the currency specified by the Seller . 
  
Seller may withhold delivery of the Product until it is satisfied that the price of the Product or Service and (in the 
case of delivery abroad, the shipping charge ) has been successfully and fully paid using the electronic payment 
solution (including in the case of a paid product The Buyer pays the purchase price (shipping fee) in the currency 
of his Member State and due to the conversion and bank commissions and costs the Seller does not receive the 
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full amount of the purchase price). If the price of the Product or Service has not been fully paid, the Seller may 
call the Buyer to supplement the purchase price. 
  
If the Buyer may request delivery of the Product to the territory of Hungary or to any other Member State of the 
European Union in accordance with the GTC, the non-Hungarian customer may request it. 
  
Otherwise, the Buyer may request that the Product be shipped abroad at its own expense. 
  
Unless otherwise specified by the Seller , after the payment of the delivery fee , the Seller shall execute the 
order, if the Buyer fails to pay the delivery fee to the Seller, or fails to resolve its own delivery by a pre-agreed 
date, the Seller terminates the contract. 
  

Consumer information on the 45/2014. (II. 26.) Government Decree 
  
Information on the consumer's right of withdrawal 
  
In accordance with Article 29 of Government Decree 45/2014 (II: 26.), Upon request, and in the case of custom-
made images, the purchaser has no right of withdrawal (after approval) from the purchase. 
  
The consumer of the prior approval shall have the right to withdraw without justification , which has done so 
before placing an order . 
  
The Seller expressly draws your attention to the fact that you may not exercise your right of withdrawal pursuant 
to Article 29 of Government Decree 45/2014 (II.26.). In the cases referred to in paragraph 1: 
  
(a) in the case of a contract for the provision of a service, after the performance of the service as a whole, where 
the business has begun performance with the consumer's express prior consent, and the consumer 
acknowledges that he loses his right of cancellation; 
  
(c) in the case of a non-prefabricated product which has been manufactured at the instruction of the 
consumer or at the express request of the consumer or which is clearly personalized to the consumer; 
  
(m) in the case of digital content supplied on a tangible medium, where the business has begun performance 
with the consumer's express prior consent, and the consumer has at the same time made a declaration to the 
effect that he will lose his right of withdrawal. 
  

Product warranty 
  
When can you claim your product warranty? 
  
In the event of a defect in a movable (product), you may, at your option, claim a warranty claim or a warranty 
claim. 
  
What are your rights under your product warranty claim? 
  
As a product warranty claim, you may only request the repair or replacement of the defective product. 
  
When is a Product Defective? 
  
The product is defective if it does not meet the parameters agreed upon in advance via E-mail or is damaged at 
the time of receipt and reports this damage to the courier upon receipt. 
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What is the deadline for enforcing your product warranty claim? 
  
You can claim your product warranty within two days of receiving the product . Upon expiry of that period, he 
shall lose his entitlement. 
  
Against whom and under what other conditions can you claim your product warranty claim? 
  
You can only claim your product warranty against the manufacturer. You must prove the defect of the product 
if you claim a product warranty. 
  
In what cases is the manufacturer (distributor) exempt from product liability? 
  
The manufacturer (distributor) shall only be exempt from product liability if he can prove that: 
  

 the product was not manufactured or marketed in the course of its business, or 

 the defect was not recognizable at the time of placing on the market, according to the state of science and 
technology, or 

 the defect in the product results from the application of a law or a statutory regulation. 
  
The manufacturer (distributor) must justify one reason for exemption. 
 


