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1. A szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: GPS-ART GPS-készülék Gyártó és Forgalmazó KFT. 
A szolgáltató rövid neve: GPS-ART KFT.
A szolgáltató székhelye: 7759 Lánycsók, Orgona utca 12
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címe: iroda@gps-art.hu
Cégjegyzékszáma: 02-09-078065
Adószáma: 14450800-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: 

• Technikai és adatvédelmi kérdésekben: +36203995577
• Elszámolási és információs kérdésekben: +36706805050
• Számlázás: +36309899621

2. Alapvető rendelkezések:
A jelen  Szabályzatban  nem szabályozott  kérdésekre,  valamint  jelen  Szabályzat  értelmezésére  a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”)  és  az elektronikus  kereskedelmi szolgáltatások,  valamint  az információs  társadalommal
összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók. 

Az itt olvasható és letölthető ÁSZF aktuális verziója 2018. május 25-ével lépett hatályba. Annak
elfogadását Ügyfelünké válásához, a rendszereink használata előtt, a 
„GPS-ART_Kft._Adatvédelmi_Tájékoztató_és  Megbízás”  (röviden  a  továbbiakban:
Adatvédelmi Tájékoztató) elolvasása, értelmezése és aláírása útján igazolja. Egyidejűleg igazolja,
hogy  az  általunk  elérhetővé  tett  „A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság
tájékoztatója” kiadvány megismerését  és  tudomásulvételét.  Megbízásunk,  az itt  álló  ÁSZF és  a
kiküldésre  kerülő  Adatvédelmi  Tájékoztató  maradéktalan  elfogadását  jelenti.  Ha  Ön  már
2018.05.25.  előtt  is  ügyfelünk volt,  a  szükséges  információkat,  nyomtatványokat,  megbízásokat
automatikusan megküldjük/megküldtük Önnek. 

3. Szolgáltatások köre:
Részletes leírása az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásnak, mindig a megkötött szerződésben, illetve
az Ügyfelektől kapott megbízásban (bármely formát öltsön is ez) kerül megnevezésre.

4. Elállás, kilépés joga:
Önnek, mint Ügyfelünknek természetesen mindig jogában áll a Megbízás/Szerződés jogviszonyát
megszüntetni. Amennyiben kedvezményt vagy kedvezményeket vesz, vagy vett igénybe és ezért
hűségidőben  állapodtunk  meg,  és  ez  még  nem  járt  le  a  felmondásakor,  akkor  a  kapott
kedvezmények összegét, a megszüntetéshez meg kell fizetnie.

5. Garancia:
Termékeinkre  minden  esetben  -  ha  másképp  nem ajánljuk  –  egy  év  telephelyi  csere  garanciát
biztosítunk.

6. Vegyes rendelkezések:
Szolgáltató  és  Felhasználó  vitás  ügyeiket  békés  úton  próbálják  rendezni.  Felhasználó  és  a
Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel harminc naptári nap alatt nem
rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Bíróság/Törvényszék illetékességét. 
Lánycsók, 2018. 05. 25.


