
Általános Szerződési Feltételek 

 

Webshop Jogi Dokumentumcsomag és Webshop Audit Csomag 

elérhető: http://www.internet-ugyved.com/webshop-jogi-csomagok.html 

 

1. Adatok 

Szolgáltató neve: Ormós Ügyvédi Iroda 

Szolgáltató címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 

Képviselő neve: dr. Markó Adrienn 

Nyilvántartást vezető hatóság neve: 

Budapesti Ügyvédi Kamara 

Cégjegyzékszám: - 

Adószám: 18169328-2-41 

Telefonszám: +36 1 3124007 

Email: office@ormosnet.hu 

 

2. Szolgáltatás célja 

A szolgáltatás célja (i) olyan dokumentum minták értékesítése elektronikus úton, melyek 

felhasználásával egy elektronikus kereskedő/szolgáltató -ügyvédi felülvizsgálattal- saját 

maga részére elkészítheti az ÁSZF-et, az adatkezelési nyilatkozatot, valamint (ii) 

tájékoztatás nyújtása a vevőknek az általános jogszabályi követelményekről, (iii) 

webáruházak általános szerződési feltételeinek és adatkezelési tájékoztatójának az 

ellenőrzése, kijavítása (továbbiakban együttesen: "Szolgáltatás"). 

 

3. Felhasználási feltételek 

A Webshop Jogi Dokumentumcsomagok és a  Webshop Jogi Audit Csomagok  kizárólag 

elektronikus formában rendelhetőek meg. A termék ára az ÁFA-t nem tartalmazza. 

Regisztráció nem szükséges a termék megrendeléséhez.  A Szolgáltató a kizárólagos 

szerzői jogi jogosultja a Webshop Jogi Dokumentumcsomagban szereplő iratoknak és 

fenntart minden szerzői jogot azokra vonatkozóan. 

 

4. A megrendelés folyamata 

A Vevő a "Webshop Jogi Csomagok" nevű oldalon található űrlapot kitölti, majd elküldi 

azt Szolgáltatónak. Szolgáltató ezután elektronikus és postai úton is megküldi a számlát a 

Vevőnek a Szolgáltató bankszámlaszámának megadása mellett. Vevő ezután banki 

átutalással kiegyenlíti a számla összegét. Szolgáltató elektronikus úton (emailben) küldi 

meg a Webshop Jogi Dokumentumcsomagot, illetve küldi meg az Audit csomagokban 

elvégzendő ellenőrzési és kijavítási feladatok eredményét a Vevőnek az űrlapon megadott 

e-mail címére.  

 

5. További tájékoztatások 

http://www.internet-ugyved.com/webshop-jogi-csomagok.html


Jelen szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek. Szolgáltató kizárólag 

gazdálkodó szervezetnek (gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak) értékesíti 

szolgáltatását. 

 

 

6. A bírság garancia 

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy (i) a Webshop Jogi Dokumentumcsomag Pro 

verziót, és a (ii) a Webshop Jogi Audit Pro verziót megrendelő Vevőket a 

fogyasztóvédelmi, adatvédelmi és versenyhivatali bírságok megfizetése alól mentesíti a 

Pro verzió megrendelésétől számított két évig.  

 

A bírság garancia a Szolgáltató által ellenőrzött és kijavított, a Vevő által változatlan 

formában közölt általános szerződési feltételekben és az adatkezelési tájékoztatókban 

található hibák miatt kiszabott bírságokra vonatkozik, a Vevő jogszabálysértő 

gyakorlatára értelemszerűen nem. (Példa: az elállási jog a jogszabályban előírt módon van 

szabályozva az ÁSZF-ben, de az ügyfélszolgálat nem ennek megfelelően tájékoztatja a 

fogyasztót vagy nem szabályosan adják vissza  a fogyasztónak a vételárat+a szállítási 

díjat.)  

 

A szakirodalomban ezt az ellenőrzéstípust külső alkalmassági auditnak hívják.  

 

7. Kiterjesztett bírság garancia 

A kiterjesztett bírság garanciát csak a Webshop Audit Full csomagban kínálja Szolgáltató,  

melyre egyedi szerződést köt a jelentkező webáruházzal és így arra kizárólag az egyedi 

szerződésben foglalt rendelkezések  vonatkoznak. 


