
Jelen ÁSZF tartalmazza a codeshop.hu webáruház használatának feltételeit. Amennyiben az 
oldalon vásárolsz, azzal automatikusan elfogadod ezeket a feltételeket, hivatkozhatsz rájuk a 
későbbiekben, viszont fenntartjuk a módosítás jogát annak előzőleges bejelentése nélkül is! 
A codeshop.hu webáruházat üzemelteti: 
Vállalkozás neve: Tóth Gergő EV 
Cím:          1119 Budapest Etele út 67/5 
Elérhetőség:       support@codeshop.hu 
Honlap:            codeshop.hu 
Facebook: facebook.com/codeshop.hu 
Adószám: 72846379143 
Szerződés nyelve: Magyar 
Ügylet indítás módja: Kizárólag a webáruházon(codeshop.hu) keresztül 

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása 
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház 
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az 
űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása 
esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója 
között. 
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház 
szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

A Vásárlás menete 
A felhasználóknak lehetőségük van választani a webshopban(codeshop.hu) található digitális 
termékek közül. A termékre kattintva annak bővebb leírása és információk tekinthetőek meg. 
A kiválasztott termékeket a “Kosárba rakom ” gombbal helyezhetjük a kosárba. A rendelési 
mennyiségek módosítására a “Kosár ” oldalon van lehetőség. 
Jobb felső sarokban a “Kosár ” gombra kattintva megtekinthető annak tartalma. 
A Kosár oldalon lehetőség van a kosár tartalmának módosítására(termékek törlése, darabszám 
módosítása), illetve Kupon aktiválására. 
A Kosár oldalon a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintva véglegesíthető a rendelés és a 
bankkártyás fizetés. 
Miután a fizetés megtörtént, rendelésed feldolgozzuk és pár percen belül, de legkésőbb 24 órán 
belül, a rendelésnél megadott email címedre elküldjük a rendelt terméket. 

A Termékekről 
A CodeShop.hu webáruház digitális termékhozzáférést biztosít különböző külső platformok 
játékaihoz. 
A termékek aktiválásához internetkapcsolat szükséges! 
A termékek tiszta forrásból való származását(eredetiségét) garantáljuk. 
A termékekről bővebb információk az adott termék bemutató oldalán tekinthetőek meg. 

Előrendelés 



Előrendelt termék esetében, az adott termék megjelenésének napjától számítva 24 belül történik a 
kézbesítés. A megjelenési dátumok előrendelés esetén az adott termék adatlapján tekinhető meg. 

Árak 
Áraink a rendelés időpontjában érvényes végső fogyasztói árak, amelyeket a webáruházban a 
termékek mellett találnak. 
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, 
fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után 
azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a 
megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

Szállítás 
A megrendelt termékeket email-ben küldjük a vásárlónak a megrendeléskor megadott emailcímre, 
legkésőbb 24 órán belül. Amennyiben a rendelést valamilyen okból nem tudjuk teljesíteni 24 órán 
belül, email-ben felvesszük a vásárlóval a kapcsolatot. 

Fizetési Módok 
Webáruházunkban bankkártyás fizetési lehetőség található, melyet a paypal.com biztonságos 
rendszere biztosít. 
További információk: www.paypal.com/hu 

Elállás 
Webáruházunk digitális termékeket értékesít, ezért sajnos nincs lehetőség a fizetést követően a 
vásárlástól való elállásra. 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
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 
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 
megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

Szavatosság 
Aktiválással és hibás termékkel kapcsolatos reklamációt annak kézbesítésétől számított 7 napon 
belül tudunk elfogadni. 

European Online Dispure Resolution Platform  Európai Online Vitarendezési 
Platform 
Az Európai Bizottság létrehozott egy olyan honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy 
online vásárláshoz kapcsolódó vitákat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így 
a fogyasztók a távolságok ellenére is tudják érvényesíteni jogaikat. 
Honlap: 
http://ec.europa.eu/odr/ 

http://ec.europa.eu/odr/


 

Tárhelyszolgáltató 
vpsdime.com 
187 E. Warm Springs Rd. 
Suite B268 
Las Vegas, NV, 89119 

Adatvédelem 
A vásárlók adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. Az oldalon 
megadott adatokat számla készítésre használjuk. 
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