
 

 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános 

Szerződési Feltételeinek módosulásáról 
 

Tisztelt Vásárló! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános 

Szerződési Feltételeit.  

 

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosuló rendelkezéseit – megjelölve a 

korábbi és az új rendelkezést is – mely módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) 

elérhetők Társaságunk honlapján, a www.douglasshop.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” 

menüpont alatt. Valamennyi módosítás 2018. augusztus 17. napján lép hatályba. 

 

 

1. Az ÁSZF 3.1. pontjának első és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult, illetve 

egészült ki egy további rendelkezéssel: 

 

Korábbi rendelkezés: 

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg 

a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő 

köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a 

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, 

elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, 

amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs 

folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési 

Szabályzat tartalmának kifejezett elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen 

regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció 

során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt. 

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF 

rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el 

és elfogadja. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az az Adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, úgy nem jogosult a www.douglasshop.hu honlapon elérhető 

webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére. 

Új rendelkezés: 

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg 

a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő 

köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a 

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, 

elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, 

amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs 

folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF 

http://www.douglasshop.hu/


rendelkezéseinek kifejezett elfogadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerését 

követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a 

Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött 

tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezik saját Facebook vagy Google+ közösségi fiókkal, úgy a 

webáruház honlapján a fent írtaktól eltérően, Facebook vagy Google+ közösségi fiókjába történő 

bejelentkezéssel is regisztrálhat a webáruházban. Ebben az esetben Megrendelőnek a Szolgáltató által 

nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő nyilvános Facebook, illetve Google+ 

profiljában szereplő személyes adataihoz Szolgáltató oly módon jut hozzá, hogy a közösségi fiókba való 

bejelentkezéssel Megrendelő engedélyezi ezen adatok automatikus átadását a Szolgáltató részére. A 

közösségi fiók segítségével történő sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben 

és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt. 

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen 

ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az 

Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit 

nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerésével nem nyilatkozik, úgy 

nem jogosult a www.douglasshop.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és 

ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére. 

2. Az ÁSZF 3.6.3. pontjának első és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult: 

 

Korábbi rendelkezés: 

 

Személyes átvétel esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel 

Előre történő banki átutalás illetőleg bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő 

megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a 

megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a 

Megrendelő annak ellenértékét megfizette. 

Új rendelkezés: 

Személyes átvétel, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén 

kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel. 

Bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak 

összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e 

fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét 

megfizette. 

3. Az ÁSZF 3.11. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult: 

Korábbi rendelkezés: 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása 

részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, 

valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a 

hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem 

tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. 



Új rendelkezés: 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása 

részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, 

valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF 

rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi 

felelősséggel tartozik. Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által 

közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

tájékoztatást tudomásul vette. 

4. Az ÁSZF 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosult: 

Korábbi rendelkezés: 

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-98984. 

Új rendelkezés: 

A fenti rendelkezés törlésre került. 

5. Az ÁSZF 4.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult: 

Korábbi rendelkezés: 

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar 

jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

Új rendelkezés: 

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar 

jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános 

adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók. 

Budapest, 2018. Augusztus 1. 

”Parfümerie Douglas” Kft. 


