
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen
szabályozza Danyi-Baté Mónika E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, Mia Baté Shop (a
továbbiakban:  Szolgáltatás)  és  az  ahhoz  kapcsolódó,  a  Szolgáltató  által  nyújtott  egyéb
szolgáltatások és termékek igénybevételének módját és feltételeit.

I. Szolgáltató adatai

Cégnév: Danyi-Baté Mónika E.V.

Székhely: 8081 Zámoly Fenyves utca 10.

Nyilvántartási szám: 54860564

Adószám: 56227112-1-27

E-mail: hello@miabate.com

Weboldal: https://miabate.com/ (a továbbiakban: honlap)

II. Általános és értelmezendő rendelkezések

A honlapon  keresztül,  vagy  közvetlen  kapcsolatfelvételen  keresztül  a  Szolgáltató  által  nyújtott
szolgáltatások és termékek megrendelésével  a  jelen ÁSZF által  meghatározott  feltételek szerinti
szolgáltatások  és  termékek  igénybevételére  és  nyújtására  vonatkozó  szerződés  jön  létre  a
Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szerződő fél) között. A szerződés az
interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül,
melynek tartalma utólagosan a megrendelési rendszerből visszakereshető és hozzáférhető, de azt a
Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

Szerződő fél minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs
társadalommal  összefüggő,  valamint  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a
távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé  tévő  eszköz  alkalmazásával  szolgáltatást  nyújt.
Szolgáltató és Szerződő Fél a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”.

A Szerződő fél a holnapon történő megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által
meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve
kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét arra, hogy a
megrendelés  elfogadása  csak  abban  az  esetben  érvényes,  ha  a  Szerződő  fél  legkésőbb  a
megrendelés  elküldésekor elfogadja  és  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el  a  jelen  ÁSZF
rendelkezéseit az erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával.

III. Szolgáltatás tárgya, teljesítése, ellenértéke és fizetési feltételek 

A szolgáltatás  tárgyát  képezi  valamennyi  a  honlapon  aktuálisan  található  szolgáltatás,  illetve
kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”). 

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon,



így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok
(így  különösen  a  termék  ára,  elérhetősége,  leírása,  stb.)  a  lehető  legpontosabbak  legyenek.  A
nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való
felhívásnak,  kivéve  az  akciók  keretében  meghirdetett  ajándéktermékek.  A  termékek  mellett
feltüntetett  képek  illusztrációk.  Az esetlegesen előforduló hibákért  a  Szolgáltató  felelősségére  a
45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A honlapon  történő  megrendelés  esetén  a  megrendelt  termékhez  esetlegesen  járó  bónuszt  a
Szolgáltató  térítésmentesen  bocsátja  a  megrendelő  rendelkezésére.  A  termékhez  járó  bónuszt
Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult  egyoldalúan – saját  mérlegelése alapján –
módosítani vagy akár megszüntetni.

A  termékek  megrendelésekor  a  Szerződő  Fél  az  alábbi  adatokat  köteles  a  teljesítéséhez
rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím);
Számlázási adatok: Cégnév; adószám, számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

A termék megrendelését  követően a Szerződő Fél  e-mailben visszaigazolást  kap a megrendelés
adatairól.

A megrendelt termékek ellenértéke az alábbi módon rendezhető:
• az online (Barion rendszerén keresztül megvalósuló) bankkártyás fizetési szolgáltatással
• valamint az online kártyás fizetéssel  kapcsolatos technikai problémák felmerülése esetén

banki átutalással 

A Szerződő Fél személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít. A
termék megvásárlásról szóló számlát a Szerződő Fél elektronikusan kapja kézhez. Az árak forintban
értendők, és alanyi adómentesek.

Bankkártyás fizetés  esetén a termékek ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben
annak összege a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

A Szolgáltató tájékoztatja a Szerződő felet, hogy az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítását a
Barion biztosítja. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya  adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.  A szolgáltatást  nyújtó Barion Payment Zrt.  a
Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Bankkártyás  fizetés  esetén  a  Szerződő  fél  automatikusan  átirányításra  kerül  a  Barion  fizetési
oldalára,  ahol  a  díj  kiegyenlítéséhez  meg  kell  adnia  a  Barion  által  megkövetelt  adatokat.  A
Szolgáltató  felhívja  a  Szerződő  fél  figyelmét,  hogy  az  általa  megrendelt  termékek  ellenértéke
kiegyenlítése  kizárólag  a  Barion  által  elfogadott,  internetes  vásárlásra  alkalmas  bankkártyával
lehetséges. A Szolgáltató felhívja továbbá a Szerződő fél figyelmét arra, hogy a fizetési tranzakció
annak végrehajtását követően nem vonható vissza. Sikertelen fizetési tranzakció esetén a honlapon
hibaüzenet  jelenik meg,  míg  sikeres  kiegyenlítés  esetén  a  Szerződő fél  bankszámlaegyenlege  a
termékek  ellenértékének  összegével  azonnal  megterhelésre  kerül.  A Szolgáltató  tájékoztatja  a
Szerződő felet, hogy a Barion fizetőoldalán megadott fizetési és bankkártya adatokat a Szolgáltató
nem ismeri meg és nem is kezeli. Tekintettel arra, hogy a bankkártyás fizetési tranzakció szabályos
lebonyolítása,  a  fizetés  során  megadott  adatok  kezelése,  azok titkosítása  és  a  fizetési  folyamat
biztosításának  garantálása  a  Barion  kizárólagos  kötelezettségébe  tartozik,  így  a  Szolgáltató  a
bankkártyás fizetéssel összefüggő, valamint a Barion hatáskörébe tartozó problémákért nem vállal



felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a fizetési tranzakció sikertelenségéért
sem, ha annak oka az internetkapcsolat hibájára vezethető vissza.

IV. Elállás, lemondás, felelősség

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves
értelmezéséből eredő károkért  a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető
legnagyobb gondossággal  kezeli  a  honlapon szereplő  információkat,  azonban azokban változás,
elírás mindezek ellenére előfordulhat.  Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért,  elírásokért  a
Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A  Szolgáltatót  nem  terheli  semmilyen  felelősség  abban  az  esetben,  ha  a  megrendelés
visszaigazolását tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert az
általa  megadott  e-mail  cím  nem  megfelelő,  vagy  az  üzenet  nem  kézbesíthető  a  Szerződő  fél
elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztónak minősülő Szerződő fél figyelmét arra, hogy a
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a szerződéskötéstől számított 14 (tizennégy) napon
belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog a Szerződő felet nem illeti meg a jelen
ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott digitális termékek jellemzői miatt.

A fogyasztónak minősülő Szerződő fél az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja,
hogy  a  Szolgáltatótól  jelen  ÁSZF alapján  a  Szolgáltató  által  nyújtott  digitális  termékek
vonatkozásában  a  14  (tizennégy)  napon  belüli  elállási,  illetve  felmondási  jogát  nem
gyakorolhatja.

A Szerződő fél  tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés
továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a
megrendelés  továbbításával  egyidejűleg jelen ÁSZF,  valamint  a  hozzá kapcsolódó Adatkezelési
tájékoztató rendelkezéseit elfogadja, és abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

V. Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem
alatt  álló  jogtulajdona.  A honlap  eredeti  tartalma,  illetve  oldalainak  bármilyen  alkotóeleme (pl.
szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen,
Ptk.,  Btk.,  a  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  tv.)  előírásoknak.  A  honlap  bármely
alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában
történő – reprodukálni  és/vagy nyilvánosan közzétenni,  továbbá egyéb módon felhasználni  (így
különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni
vagy eltérő célra  felhasználni;  stb.)  kizárólag a Szolgáltató  előzetes  írásbeli  engedélyével  lehet.
Mindazonáltal  a  Szolgáltató  minden  jogát  fenntartja  a  honlap  egésze  vagy  bármely  részlete
terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélye  nélkül  a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.:
termék,  szolgáltatás)  üzleti  vagy  egyéb  célú  átvétele,  többszörözése,  nyilvánosságra  hozatala,
átdolgozása,  terjesztése,  másolása  vagy egyéb  módon történő  felhasználása.  A Szolgáltató  –  az
engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a
közvetlen szerző nevét, azaz Danyi-Baté Mónika, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.



A  Szolgáltató  továbbá  minden  jogát  fenntartja  a  honlapon  található  valamennyi  termék
megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás,
valamint  az  általa  jogszerűen  használt  domain-nevek  és/vagy  másodlagos  domainek
vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a
forráskódok  bármilyen  módon  történő  visszafejtése,  visszafordítása,  valamint  a  felhasználói
azonosítók  és  jelszavak  tisztességtelen  módon  történő  létesítése;  bármely  olyan  alkalmazás
használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői
jogi  törvény)  jogkövetkezményeket  vonja  maga  után.  Szolgáltató  fenntartja  a  jogát  arra,  hogy
jogainak és gazdasági  érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a  jogsértő  előzetese
felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a
jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül
történő  –  használata,  felhasználása  esetén  –  közjegyzői  tanúsítás  útján  igazolt  –  jogszerűtlenül
felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000
Ft + ÁFA, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért
állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával –
azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára
nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő
felhasználó  a  kötbéren  túlmenően  köteles  a  Szolgáltatónak  a  jogsértésből  eredő  egyéb  kárait,
költségeit megtéríteni.

VI. Egyéb rendelkezések

a) Az ÁSZF elérhetősége és módosítása
A Szolgáltató  biztosítja,  hogy a Szerződő fél  és/vagy a Bérlő a  ÁSZF elfogadását  megelőzően
annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a https://miabate.com/ honlapján,
amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.

A  Szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot  arra,  hogy  a  jelen  ÁSZF  rendelkezéseit  bármikor
egyoldalúan módosítja. Szolgáltató a módosított ÁSZF szövegét annak hatálybalépését megelőző
15 (tizenöt) nappal azt a https://miabate.com/ honlapon közzéteszi.

b) Személyes adatok kezelése
A Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására
jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

A Szolgáltató  szavatol  továbbá azért,  hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés teljesítése
során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet),
(a  továbbiakban:  GDPR),  valamint  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információ
szabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Info  tv.)  rendelkezéseinek,  a
Szolgáltató  így különösen,  de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal  rendelkezik a  személyes
adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, és ezen cél
eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési tájékoztató rögzíti.



c) Vegyes rendelkezések
A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből
fakadó  kötelezettségeik  teljesítése  során  az  irányadó  jogszabályi  rendelkezéseket  betartva,  a
jóhiszeműség  és  tisztesség  követelményének  megfelelően  járnak  el,  és  egymással  kölcsönösen
együttműködnek,  egymást  érintő  minden  lényeges  körülményről  indokolatlan  késedelem nélkül
tájékoztatják.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapján általa közölt információkat magára
nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.

A jelen  ÁSZF  elfogadásával  a  Szerződő  felek  között  létrejövő  szerződésből  eredő  jogok  és
kötelezettségek  gyakorlása  során  a  felek  kötelesek  a  másik  fél  jogos  érdekét  figyelembe  véve
eljárni.  A Szerződő  fél  köteles  továbbá  a  szerződés  teljesítése  során  úgy  eljárni,  hogy  az  a
Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse. A jelen ÁSZF alapján létrejövő
szerződés  megkötésével,  teljesítésével  összefüggésben  a  Szolgáltatóval,  illetve  annak
tevékenységével  összefüggésben  a  Szerződő  fél  tudomására  jutó  információ,  tény,  adat,  így
különösen de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések léte és tartalma
üzleti titoknak minősül, azokat a Szerződő fél harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti
hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel.

A Szerződő fél vállalja, hogy a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek
számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések
tartalmával  és/vagy  azok  teljesítésével  kapcsolatos  semmilyen  információt,  különösen,  de  nem
kizárólagosan a szerződés teljesítésének időpontjáig.  A Szerződő fél  vállalja,  hogy minden  tőle
telhető intézkedést  megtesz  annak  megakadályozására,  hogy harmadik személyek  hozzáférjenek
vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéseket vagy azok teljesítéséhez
kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat. 

Amennyiben  a  Szolgáltató  valamely,  a  jelen  ÁSZF-ben  rögzített  jogát  nem  gyakorolja,  úgy  a
joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató részéről az adott jogról történő lemondásnak.

Mindazon  esetleges  károkért,  melyek  a  https://miabate.com/  weboldal  és/vagy  a  megrendelési
rendszer  működésében  felmerülő  hiba  vagy  hiányosság  miatt  következnek  be  a  Szerződő  fél
oldalán, a Szolgáltató a felelősségét kizárja. 

A  felek  a  szerződés  teljesítése  során,  illetve  a  megrendelésekkel  összefüggésben  felmerülő
valamennyi  kérdés  vonatkozásában  a  kapcsolatot  egymással  elsődlegesen  írásban,  e-mail  útján
tartják.

A Szolgáltató  valamennyi  értesítést,  tájékoztatást,  jognyilatkozatot  a  Szerződő félnek  a  termék
megrendelésekor  megadott  e-mail  címére  küld  el.  A Szolgáltató  a  Szerződő  fél  által  érkező
valamennyi  írásbeli  megkeresés  fogadására  a  hello@miabate.com  e-mail  címet  tartja  fenn.
Amennyiben  a  Szerződő  fél  e-mail  címe  időközben  módosul,  úgy  köteles  erről  a  Szolgáltatót
haladéktalanul  tájékoztatni.  A fenti  tájékoztatási  kötelezettség  elmulasztásából  eredő  hátrányos
következményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások,  az  információs  társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes  kérdéseiről  szóló
2001.  évi  CVIII.  törvény,  valamint  az  egyéb  vonatkozó  jogszabályi  előírások  az  irányadók.
Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Szerződő fél között jön létre,



úgy a felek jogviszonyára a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet rendelkezéseit is értelemszerűen alkalmazni kell.

Jelen ÁSZF közzétételére 2022. január 1. napján került sor, azaz 2022. január 16. napjától hatályos.


