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KÉRJÜK, A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN 

OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET 
 

 
 

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 
 

Jelen  használati  feltételek (a  bennük  említett  dokumentumokkal) a  www.brammer.hu  és  a 

hu.brammer.biz címen elérhető weboldalaink („Weboldal vagy Weboldalunk”) látogatóként vagy 

regisztrált felhasználóként történő használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. E használat 

kiterjed a Weboldalunk elérésére, böngészésre, valamint azon a Brammer Online áruházában történő 

regisztrációra. 
 

Kérjük, hogy a Weboldalunk használata előtt gondosan olvassa el a jelen feltételeket. Javasoljuk, hogy 

nyomtasson ki egy példányt, hogy később is meg tudja nézni. 
 

Weboldalunk használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen használati feltételeket, és vállalja 

azok betartását. 
 

Weboldalunk használatára csak a jelen használati feltételek elfogadása estén jogosult. 
 

 
 
EGYÉB ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK 

 

Weboldalunk használata során a jelen használati feltételekben foglaltakon túl az alábbi további 

rendelkezések szintén irányadóak: 
 

• Adatvédelmi szabályzat (http://www.brammer.hu/letoltheto-dokumentumok.htm), amely meghatározza 

azokat a feltételeket,  amelyek  szerint  az  Öntől  gyűjtött vagy átadott  személyes  adatokat  kezeljük. 

Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ezen adatkezeléshez, és szavatol az Ön által átadott 

adatok pontosságát. 
 

• a Süti szabályzat (http://www.brammer.hu/letoltheto-dokumentumok.htm), amely az Weboldalunkon 

használt sütikről tájékoztat. 
 

• ha terméket vásárol Weboldalunkról, az adásvételre és a szállításra az Általános Szerződési 

Feltételeink („ÁSZF”) (http://www.brammer.hu/letoltheto-dokumentumok.htm) alkalmazandók. 
 

 
 

TÁRSASÁGUNK - BRAMMER 
 

A Weboldalunkat a Brammer Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Brammer”) működteti. A Brammert 

Magyarországon jegyezték be Cg.13-09-101035 cégjegyzékszám alatt, bejegyzett székhelyünk és fő 

kereskedelmi címünk: 2045 Törökbálint, Tópark utca 9. adószámunk: 12767708-2-13. 
 

 
 
A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEINEK VÁLTOZÁSAI 

 

Jelen használati feltételeket Brammer bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. 
 

Kérjük, időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, és tájékozódjon esetleges módosításokról, mivel azok 

kötelezőek Önre nézve. 
 

 
 
A WEBOLDALUNK VÁLTOZÁSAI 

 

Rendszeresen frissítjük Weboldalunkat, és annak tartalmát megváltoztathatjuk. Előfordulhat azonban, 

hogy a Weboldalunkon szereplő valamely tartalom elavult; ezeket Brammer nem köteles frissíteni.

http://www.brammer.hu/
http://cms-hu.brammer.biz/Felhasznalasi-feltetelek
http://cms-hu.brammer.biz/Felhasznalasi-feltetelek
http://cms-hu.brammer.biz/Felhasznalasi-feltetelek
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A Weboldalunkon szereplő tartalom helyességért, hibátlanságáért valamint azért sem vállalunk 

felelősséget, hogy a Weboldal vagy az azon szereplő adatok hibátlanok vagy teljes körűek (hiánytalanok). 
 

 
 
WEBOLDALUNK ELÉRÉSE 

 

Weboldalunk elérését átmeneti jelleggel engedélyezzük, azt előzetes bejelentés  nélkül felfüggeszthetjük, 

visszavonhatjuk, megszakíthatjuk vagy megváltoztathatjuk. Nem felelünk azért sem, ha a Weboldalunk 

valamely okból, időpontban és időn keresztül nem érhető el. Nem garantáljuk a Weboldalunk vagy az 

azon lévő adat folyamatos, megszakítás nélküli elérhetőségét. 
 

Brammer nem felel azért, ha Ön nem fér hozzá Weboldalunkhoz, vagy harmadik személyekkel szemben, 

akik az Ön internet hozzáférésén keresztül kívánják elérni a Weboldalunkat. Egyebekben is Ön köteles 

e harmadik személyeket a Weboldalunk használati feltételeiről tájékoztatni. 
 

 
 
REGISZTRÁCIÓ 

 

Amennyiben Társaságunk weboldalán regisztrált felhasználóként kívánja szolgáltatásainkat igénybe 

venni, felhasználóként regisztrálnia kell magát. 
 

Ön regisztrált felhasználóként vállalja, hogy a regisztráció során kapott felhasználói azonosító kódot, az 

ehhez tartozó jelszót, valamint az ezekhez tartozó egyéb információt bizalmasan kezeli és harmadik 

személyeknek nem adja ki. 
 

Jogunkban áll, hogy deaktiváljuk a felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, akár Ön választotta azt, 

akár mi adtuk ki az Önnek, amennyiben joggal feltételezzük, hogy Ön nem felelt meg a jelen használati 

feltételek rendelkezéseinek. 
 

Ha tudomása van arról vagy feltételezhető, hogy az Ön felhasználói azonosító kódja vagy jelszava 

harmadik személy tudomására jutott, azt köteles haladéktalanul a Kapcsolatfelvétel oldalon 

(http://www.brammer.hu/Kapcsolat.htm) megadott elérhetőségen bejelenteni. 
 

 
 
TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK 

 

Weboldalunk csak a jelen feltételek szerint, a jogszabályokkal összhangban és jogszerű célokra 

használható fel. Weboldalunkat nem használhatja: 

• olyan módon, amely sért helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy rendelkezést; 

• jogszerűtlen vagy csalárd módon, céllal vagy hatással; 

• azzal a céllal, hogy kiskorúaknak kárt okozzon, vagy erre tegyen kísérletet; 

• olyan tartalom elküldésére, tudatos fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására vagy újbóli 

felhasználására, amely nem felel meg a tartalomra vonatkozó előírásainknak; 

• kéretlen vagy nem engedélyezett (tiltott) reklám, promóciós anyag továbbítása vagy elküldésére 

való felhasználás, vagy egyéb, hasonló formájú kapcsolatfelvétel céljából (levélszemét); 

• olyan adatok tudatos továbbítására, anyag elküldésére vagy feltöltésére, amely vírusokat, trójai 

falovakat, számítógépes férgeket, időbombákat, „keylogger” vírusokat, kémprogramokat, 

reklámprogramokat, más káros programokat vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amelyek 

célja számítógépes szoftver vagy hardver működésének káros befolyásolása. 
 

Ön vállalja továbbá, hogy: 
 

• nem sokszorosítja, másolja le vagy adja el a Weboldalunk tartalmát a jelen használati feltételek 

rendelkezéseit sértő módon;
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• jogosultság nélkül nem éri el, nem akadályozza, nem károsítja és nem zavarja 

  Weboldalunk tartalmát; 

  a berendezést vagy hálózatot, amelyen Weboldalunkat tárolják; 

  a Weboldalunk szolgáltatása során használt szoftvert; továbbá 

  semmilyen harmadik fél tulajdonában lévő berendezést, hálózatot vagy szoftvert. 
 
 
SZERZŐI JOGOK 

 

A Weboldalunkhoz és az azon közzétett tartalomhoz fűződő minden szellemi termék tulajdonosa vagy 

felhasználója a Brammer. E szellemi termékek világszerte szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden ilyen 

jogot fenntartunk. 
 

Ön a Weboldalunk bármely részéről nyomtathat egy példányt és letölthet kivonatokat személyes 

felhasználásra, a szervezetén belül felhívhatja mások figyelmét is a Weboldalunkon  elérhető tartalmakra. 
 

Ön a Weboldalunk nyomtatott vagy letöltött, papír alapú vagy digitális másolatát nem alakíthatja át, és 

nem használhat fel semmilyen illusztrációt, fényképet, kép- vagy hanganyagot, vagy grafikát az azt 

kísérő szövegtől elkülönítve. 
 

Társaságunkat (és azonosított közreműködőinket) mindig köteles feltüntetni az oldalon lévő tartalom 

szerzőjeként. 
 

Engedélyünk vagy a felhasználást engedélyező személy erre vonatkozó engedélye nélkül nem 

használhat fel kereskedelmi céllal a Weboldalunkon elérhető, szerzői jog védelme alatt álló tartalmat. 
 

Ha Ön a jelen feltételeket megsértve nyomtatja, másolja vagy tölti le Weboldalunkat vagy annak részét, 

a Weboldalunk használatához való joga azonnal megszűnik, és Ön köteles – választásunk szerint – 

visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni az Ön által készített másolatokat. 
 

 
 
A WEBOLDAL TARTALMÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 

 

A Weboldalunkon lévő tartalmat csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé, tanácsadást nem 

végzünk.  Mielőtt a Weboldalunkon lévő tartalom alapján intézkedést hozna, vagy intézkedés 

meghozatalától tartózkodna, szakmai vagy szakértői tanácsot kell kérnie. A Weboldalunkon található 

Termékekről készült képek illusztrációk. 
 

Bár igyekszünk rendszeresen frissíteni a Weboldalunkon lévő információkat, semmilyen - kifejezett, vagy 

hallgatólagos - szavatosságot vagy jótállást nem vállalunk azért, hogy a Weboldalunkon lévő tartalom 

pontos, teljes vagy naprakész. 
 

 
 
FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 

 

A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító 

szerződésszegésért való felelősség korlátlan. 
 

Ezen túlmenően a jogszabályi előírások által megengedett mértékben kizárunk minden – akár 

kifejezett, akár hallgatólagos – felelősséget, helytállási kötelezettséget, szavatosságvállalást és egyéb 

körülményt, amely Weboldalunkra vagy az azon lévő tartalomra alkalmazandó lehet: 
 

Társaságunk kizárólag olyan – szerződés alapján, szerződésen kívül vagy egyéb módon (többek 

között gondatlanságból eredően), jogszabályi kötelezettség megsértése miatt vagy egyébként 

bekövetkező – előrelátható kárért felel, amely egyértelmű következménye az általunk tanúsított 

magatartásnak, és csak akkor, ha az nem az alábbi körülményekkel összefüggésben merült fel:
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•  Weboldalunk használata vagy a használatára való képtelenség; vagy 

•  a Weboldalunkon megjelenített tartalom felhasználása vagy az arra való támaszkodás. 
 

Az előreláthatóságnak a szerződéskötéskor kell fennállnia. Brammer a felelősségét a fentieken 

túlmenően a leszállított hibás Termék nettó vételárának összegéig korlátozza. 
 

Társaságunk nem felel nyereség, értékesítések, üzletek vagy bevétel kiesése miatt, az üzletmenet 

megszakadása miatt, várt megtakarítások kiesése; üzleti lehetőségek, cégérték vagy jó hírnév 

elvesztése; és egyéb, közvetett vagy következményi kárért. 
 

Társaságunk nem felel olyan veszteségért vagy kárért, amelyet vírus, elosztott túlterheléses 

támadás, vagy más, káros technológia okozott, amely azáltal fertőzhette meg az Ön számítógépes 

rendszerét, szoftvereit, adatait vagy más védett tartalmát, hogy Ön betöltötte a Weboldalunkat 

vagy, a Weboldalunkon lévő hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalon lévő tartalmat. 
 

A weboldal használata révén Önnek történő áruszállítás következtében felmerülő felelősségre az  

Általános  Szerződési  Feltételeink  („ÁSZF”)  (http://www.brammer.hu/letoltheto-dokumentumok.htm) 

irányadóak. 
 

 
 
VÍRUSOK 

 

Az internet nem tekinthető biztonságos kommunikációs eszköznek, és nem vállalunk felelősséget azért, 

hogy a Weboldalunk biztonságos, és mentes lesz a hibáktól vagy vírusoktól. 
 

Ön felel azért, hogy Weboldalunk elérése érdekében saját informatikai eszközeit, számítógépes 

programjait és platformját beállítsa. Önnek saját vírusvédelmi szoftvert kell alkalmaznia. 
 

Ön nem élhet vissza Weboldalunkkal oly módon, hogy tudatosan olyan vírusokat, trójai falovakat, 

számítógépes férgeket, logikai bombákat vagy egyéb olyan anyagokat tölt fel Weboldalunkra, amelyek 

rosszindulatúak vagy technológiailag károsak. Nem kísérelheti meg, hogy jogosulatlanul hozzáférjen 

Weboldalunkhoz, a szerverhez, amelyen Weboldalunkat tároljuk, vagy az Weboldalunkhoz kapcsolt 

szerverekhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem intézhet Weboldalunk ellen túlterheléses 

támadást vagy elosztott túlterheléses támadást. Jelen rendelkezés megsértésével Ön a Büntető 

törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 423. és 424. §§-i szerinti információs rendszer vagy adat 

megsértése valamint az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 

tényállásai értelmében bűncselekményt követne el. Az ilyen jogsértést jelenjük az illetékes nyomozó és 

bűnüldöző hatóságoknak, és hatóságok részére - jogszabályi keretek között - továbbítjuk az Ön 

személyes adatait is. Jogsértés esetén Ön azonnal elveszti a Weboldalunk használatára való jogát. 
 

 
 
A WEBOLDALUNKRA VEZETŐ HIVATKOZÁSOK 

 

Ön jogosult a Weboldalunkra mutató hivatkozást elhelyezni, ha ezt tisztességes és jogszerű módon teszi, 

és ezzel nem árt hírnevünknek és azzal nem is él vissza. nem helyezhető el olyan hivatkozást, amellyel, 

Társaságunkkal fennálló társulást, jóváhagyást vagy megerősítést valószínűsít, amennyiben ez nem felel 

meg a valóságnak. 
 

Weboldalunkat másik oldalba beágyazni nem szabad, és csak olyan hivatkozás hozható létre, amely a 

főoldalra mutat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a hivatkozásokra vonatkozó engedélyt bejelentés nélkül 

visszavonjuk. Annak a weboldalnak, amelyen a hivatkozást elhelyezi, minden tekintetben meg kell 

felelnie az jelen feltételekben meghatározott rendelkezéseknek. 
 

Ha Ön a fent meghatározottól eltérő módon kívánja felhasználni az Weboldalunkon lévő tartalmat, kérjük, 

az Weboldalunk Kapcsolatfelvétel részében (http://www.brammer.hu/kapcsolat.htm) megadott 

elérhetőségen vegye fel velünk a kapcsolatot.

http://cms-hu.brammer.biz/Felhasznalasi-feltetelek
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HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI ÉS TERMÉKEI WEBOLDALUNKON 
 

Amennyiben Weboldalunk más oldalakra és harmadik fél termékeihez vezető hivatkozást tartalmaz, 

ezeket csak tájékoztatás céljábóltüntetjük fel, ezen oldalakra és azok tartalmára semmilyen befolyásunk 

nincsen. 
 

E hivatkozások nem értelmezhetők úgy, mintha jóváhagynánk ezeket a hivatkozott weboldalakat. Nem 

felelünk továbbá e weboldalak tartalmáért, és semmilyen veszteségért és kárért, amely amiatt merülhet 

fel, hogy Ön használja ezeket az weboldalakat. 
 

 
 
ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG KIKÖTÉSE 

 

Jelen használati feltételek rendelkezéseire a magyar jog rendelkezései irányadóak. Jogvita esetén az 

Általános Szerződési Feltételeinkben kikötött bíróság rendelkezik joghatósággal. 
 

 
 
KAPCSOLATFELVÉTEL 

 

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, használja a Weboldalunkon a Kapcsolatfelvétel 

(http://www.brammer.hu/kapcsolat.htm) alatt megadott 
elérhetőségeinket. 

 

 
 
Köszönjük, hogy felkereste Weboldalunkat. 

http://www.brammer.co.uk/contact.htm

