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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

http://www.kovagopince.hu hatályos ettől a naptól: 2022.01.01. 

 

 

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák 

el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával Ön automatikusan elismeri, 

elfogadja változatlan formában a jelent dokumentum tartalmát. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Dér Ferenc Kálmán ev. (székhely: 3261 

Abasár, Radnóti út 4., adószám: 66309169-2-30), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett 

webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye 

igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti 

magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

 

1. Impresszum - Üzemeltetői adatok: 

 

Név: Dér Ferenc Kálmán ev. 

Székhely: 3261 Abasár, Radnóti út 4. 

Levelezési cím: 3261 Abasár, Radnóti út 4. 

Nyilvántartásiszám: 33691681 

Nyilvántartásba vevő szerv: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala 

Adószám: 66309169-2-30 

Telefonszám: +36306031723 

Weboldal neve: Kővágó Pince 

Weboldal címe: www.kovagopince.hu 

E-mail cím: der@kovagopince.hu 

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: HL-System Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 11. 

Elérhetőség: info@hl-system.hu 

Adószám: 13905709-2-09 

 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon 

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő 

tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

2.2. 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 Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a 

Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 
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Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 

webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF 

maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. 

 

3. Megvásárolható termékek köre: 

A webáruházban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő 

leírásokban adunk tájékoztatást. 

 

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által 

bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott 

adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, 

illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön 

hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. 

Az Szolgáltató 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. 

 

3.2. Eljárás hibás ár esetén 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

• 0 Ft-os ár, 

• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék 

esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék). 

 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató 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. 

 

4. Regisztráció/Vásárlás 

4.1. Regisztráció 

Önnek lehetősége van az oldalon regisztrálni. 

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan 

kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását 

követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, 

illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A 

regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. 

 

4.2. Vásárlás 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül 

az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek 

vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. 

A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a 

termékleírásban külön kiemelésre kerül. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért, a honlap működésének esetleges 

akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért felelősséget nem vállalunk! 
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5. A rendelés menete 

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet tetszőleges számú terméket a 

kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba 

helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

 

A termékeket a Kosárba helyezheti, majd megrendelheti bejelentkezés nélkül is. 

A honlap használata során Ön a honlap bal oldalán található „Kosár” ikonra kattintva bármikor 

ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve 

a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer ezt követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott 

adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. 

 

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Pénztárhoz” 

gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 

 

„Pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott 

termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a cím adatokat 

kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek). 

 

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Tovább” gombra kattintva folytathatja a megrendelési 

folyamatot. A „Tovább” gombra kattintás esetén Önnek lehetősége van áttekinteni az eddig megadott 

számlázási és szállítási adatokat, továbbá beállíthatja/módosíthatja a szállítási- és fizetési módot. 

 

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel): 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt 

termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Befejezés” gombra kattintva zárhatja 

le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés 

megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül 

ajánlattevőnek. 

 

Ön a „Befejezés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell 

tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési 

kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát 

a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön 

mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 

 

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön 

ajánlatának elküldését követő 2 munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés 

akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a 

levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. 

 

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja 

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja 

• Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a 

visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre 

hivatkozni kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget 

jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket. 

• Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ön 

által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell 

készpénzben kifizetni. Amennyiben Foxpost csomagpontra történik a termék kézbesítése, abban 

az esetben a csomag automatánál kell fizetni a termékek számla szerinti árát bankkártyával. 

Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik. 

Utánvétel díja 200,- Ft. 
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• Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön a pincészetünkben (3261 Abasár, Béke tér 39.) 

forintban fizeti meg a termék vételárát, készpénzben, vagy bankkártyával. 

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget 

tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt 

szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje 

jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll 

módunkban elfogadni. 

 

6.2. Szállítás módjai és díjszabása 

Házhoz szállítás 3.000,- Ft (az ár nem tartalmazza az utánvétel díját) 

FOXPOST csomagpont 1.300,- Ft (az ár nem tartalmazza az utánvétel díját) 

 

Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés értékéhez 

hozzáadódik. Utánvétel díja 200,- Ft 

 

Személyes átvétel esetben Ön a pincészetünkben (3261 Abasár, Béke tér 39.) forintban fizeti meg a 

termék vételárát, készpénzben vagy bankkártyával, átvétel telefonon (+36306031723) előzetesen 

egyeztetett időpontban. 

 

Szállítási határidő: 

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 14 munkanap. 

 

7. Elállás joga 

7.1. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklási kötelezettség nélkül megilleti az 

elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, azaz a megrendelés napja és 

a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű 

nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

 

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek: 

Dér Ferenc Kálmán ev. (Kővágó Pince) 

3261 Abasár, Radnóti út 4. 

vagy a der@kovagopince.hu e-mail címre 

 

7.2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot a fogyasztónak határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 

határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. 

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a fogyasztó viseli. A fogyasztó 

köteles megfelelően csomagolni, hogy visszaszállítás során a visszaküldött termék ne sérüljön. 

 

7.3. Az elállási jog részletszabályai 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a 

Szolgáltató (Dér Ferenc Kálmán ev.) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől 

számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, 

ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a 

figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. §-nak értelmében, ez a rendelkezés nem 

mailto:der@kovagopince.hu
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vonatkozik, ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

 

A visszatérítésre, eltérő megállapodás hiányában, ugyanolyan fizetési móddal kerül sor, ahogyan a 

megrendelés során történt. Azonban, Dér Ferenc Kálmán ev.-t mindaddig visszatartási jog illeti meg, 

amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt 

visszaküldte a 3261 Abasár, Radnóti út 4. című székhelyére. Utánvéttel vagy portósan feladott 

küldeményeket nem áll a vállalkozás módjában elfogadni. Személyes visszavitel telefonon 

(+36306031723) előre egyeztetett időpontban történik. 

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a 45/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet 24. §-nak értelmében, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék 

átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a 

fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

A termék visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket a fogyasztó viseli. 

 

7.4. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 

Az Szolgáltató 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; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 

által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges 

ingadozásától függ; 

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; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 

vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 

számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére 

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 

határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

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 
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beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

 

7.5. További rendelkezések 

Az átvétel alkalmával a megrendelő a köteles ellenőrizni, hogy a leszállított áru sérült-e. Amennyiben a 

szállítás során megrendelő ezt elmulasztja ellenőrizni, utólag nem támaszthat hibás teljesítéssel 

kapcsolatos igényt a szállításból eredő sérülésekből fakadóan. 

Az ellenőrzés alkalmával a csomagoláson, valamint a termékeken észlelt sérülés (szakadás, törés, elázás 

stb.) esetén a megrendelő jegyzőkönyv felvételét köteles kérni a futárszolgálattól, továbbá ne vegye át 

a sérült terméket. Dér Ferenc Kálmán ev. az Ön reklamációját a jegyzőkönyvvel tudja érdemben kezelni. 

 

Dér Ferenc Kálmán ev.-nek nem áll módjában az elállást érvényesíteni a következő esetekben: 

– ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás látható. 

– ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van. 

– ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára 

hivatkozik. 

Abban az esetben, ahol a bor dugós, tehát az úgynevezett “dugóíz” érezhető, egyedi elbírálás alá esnek, 

ezrét, ha ezzel a problémával szembesül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink 

valamelyikén: 

Levelezési cím: 3261 Abasár, Radnóti út 4. 

E-mail cím: der@kovagopince.hu 

Telefonszám: +36306031723 

 

9. Vegyes rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), 

fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet 

rendelkezései az irányadók. 

 

10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén) 

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben (der@kovagopince.hu) vagy postai úton 

(3261 Abasár, Radnóti út 4.) lehetséges megküldeni. Dér Ferenc Kálmán ev. a panasz kézhezvételétől 

számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy 

postai úton. 

 

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. 

 

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 Békéltető Testület célja, hogy lehetőséget adjon a fogyasztók számára a jogvita bírósági eljáráson 

kívüli rendezésre. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 

céljából egyezség létrehozását a felek (fogyasztók és vállalkozók) között. Továbbá, a fogyasztó vagy a 

vállalkozók kérésére a Békéltető Testület tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót 

terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

A Békéltető Testület elérhetősége: 

A Heves Megyei Békéltető Testület székhelye: 

3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 

Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440. 

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék 

mailto:der@kovagopince.hu


7 

honlap: www.bekeltetes.hu 

 

A Békéltető Testület eljárásának menetéről bővebb tájékoztatás: 

www.bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8 

 

A Békéltető Testülethez online vitarendezési fórumként is fordulhat panaszával, ahol a fogyasztók 

beregisztrálhatnak, majd ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó 

jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. 

Online vitarendezési elérhetőség: 

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

 

Dér Ferenc Kálmán ev. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a 

nyilatkozattételt, azonban a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak 

ajánlásként fogadja el. 

 

11. Szerzői jogok 

A Dér Ferenc Kálmán ev. weboldalán (www.kovagopince.hu) megjelenő valamennyi tartalom – 

ideértve az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logóka – a Dér Ferenc Kálmán ev. szellemi 

tulajdonát képezik, ezek szerzői jogi védelem alatt állnak. Előzetes írásbeli hozzájárulás hiányában a, 

Dér Ferenc Kálmán ev. weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, 

átalakítani, felhasználni, tárolni, reprodukálni. A Kővágó Pince honlapjának tartalmának jogellenes 

használata polgári- és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Dér Ferenc Kálmán ev. 

törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk 

pontosságára, ugyanakkor a honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének 

esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért a Dér Ferenc 

Kálmán ev. felelősséget nem vállal. 

 

12. Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.kovagopince.hu 

 

 

 

Abasár, 2022.01.01. 

http://www.bekeltetes.hu/
http://www.bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

