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Általános Szerződési Feltételek

1. Webáruház üzemeltetője 

A fogyas.info weboldal és webáruház üzemeltetője a Harmonia Co.

Név: Harmonia Co. 
Cégvezető: Lange László EV.
Nyilvántartási száma: 57464064 
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 69.
Adószám: 76764569-1-33
Weboldal: www.fogyas.info
E-mail: info@fogyas.info

2. Fizetés módja 

A fizetés átutalással vagy bankkártyával történik. 

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.

Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével 
végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről 
szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

A vásárlásról e-számlát állítunk ki, melyet a vásárló e-mail címére küldünk.
Céges számlát nem áll módunkban kiállítani. 

1

http://www.fogyas.info/


Külföldről  indított  rendeléseknél  az  e-könyv  ellenértékét  (1)  európai  országoknál
euróban,  (2)  egyéb  külföldi  ország  esetében  amerikai  dollárban  adjuk  meg.  A
devizában megadott ár fix (elmúlt év értékei alapján lett megállapítva), nem követi a
napi árfolyam változásokat.

3. E-könyv kézbesítése 

A könyveket online webes felületen lehet elérni:
 https://www.fogyas.info/belepes.php

A fizetést követően azonnal megadjuk a belépéshez szükséges összes adatot. (Ezeket
elektronikus levélben a vásárló e-mail címére is elküldjük.)

4. Személyes adatok védelme 

A  webáruház  nyomtatványán  keresztül  rögzített  személyes  adatokat  kizárólag
számlázási,  illetve  a  termék  kézbesítése  céljából  kérjük  el,  és  az  adatvédelmi
előírásoknak megfelelően kezeljük.

5. Elállási/Felmondási jog 

14 napon belül mindenféle indoklás nélkül el lehet állni a vásárlástól – 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet. A teljes fizetett összeget visszatérítjük. 

Ezen felül a könyvekre elégedettségi garanciát is vállalunk. Ha a vásárló úgy érzi, nem
azt  kapta,  amit  remélt,  akkor  a  vásárlástól  számított  30  napig  visszatérítjük  a
könyv(ek) árát.

Kelt: Pilisvörösvár, 2023. január
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