
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Hatályos: 2021. 04. 01-től 
 
Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. 
Weboldal tulajdonosa, üzemeltetője: Szu-Pi-Lux Bt) 
Székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 61/A. II/9. 
Telefon: +36 70 368 0830. +36 70 368 0834 
E-mail: info@swt-sauna.com 
Adóigazgatási szám: 20153069-1-09  
Cégjegyzékszám: 09-06-007851 

A szerződés tárgya: 

A Szu-Pi-Lux Bt. által üzemeltetett www.swt-sauna.com weboldalon található képek egy része 

illusztráció, mely néhány esetben eltérhet a valóságtól. Saját termékünknél saját fotót készítünk , mely 
megegyezik a rendelt termékkel és színnel. Az esetleges árnyalat-eltérésért nem áll módunkban 
felelősséget vállalni. 
Vételár, fizetési feltételek: 
A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó vételára, amely magyar forintban értendő.  
Alanyi adómentes vállalkozásként , az áfa összege 0% , így áfa visszaigénylésre vevő nem jogosult. 
Áraink nem tartalmazzák a termékek kiszállításával járó költségeit. 
Vevő/Ön 
A Honlapon keresztül vagy egyéb módon vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

Jótállás 
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) 
a Polgári Törvénykönyv szerinti. 
 
Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti  virtuális szerződés jön létre a Szolgáltató 
és a Vevő között. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 
megkötésre . 
A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra 
Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

Szerzői jogok 
Azzal, hogy belép a www.swt-sauna.com honlap rendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi 
feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik 
szolgáltatásának sem. 
A www.swt-sauna.com oldalon  található tartalom a Szu-Pi-Lux Bt. szellemi tulajdona! 
A Szu-Pi-Lux Bt. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő 
másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását 
nemzetközi és magyar törvények védik. 
A Szu-Pi-Lux Bt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, 
grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és 
értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére 
mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének 
további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, 
kereskedelmi forgalomba hozatalára. 
Az Szu-Pi-Lux Bt. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem 
alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely 
módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát 
tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan 
formában is. 
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó 
követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő 
a) nem módosítja az eredeti információt, 
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b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. 
A www.swt-sauna.com domainnév, valamint az SWT-panel, SWT-sauna, SWT-szauna név szerzői jogi 
védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szu-Pi-
Lux Bt. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 
A Szu-Pi-Lux Bt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges 
károkért felelősséget nem vállal. 
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