
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

   

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  

A Honlapot Walter Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209.; cégjegyzékszám: 01 09 
694793; adószám: 12609637243; telefon + 36 1 464 71 60; fax: + 36 1 371 16 01; e-mail: 
service.hu@walter-tools.com) üzemelteti.  

A Honlap használatával ön a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat kötelezőnek elfogadja.  

Az alábbi felhasználási feltételek (“a továbbiakban: Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, 
aki belép a https://walter-tools.hu webhelyre, ideértve a főoldalt és aloldalakat, valamennyi, e domain 
név alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát („a továbbiakban együtt: Honlap”).   

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott 
Felhasználási Feltételeket a Honlapon közzétesszük. az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon 
való megjelölésével. Kérjük, hogy a Honlapon ellenőrizze a Felhasználási Feltételek esetleges változásait. 
Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Holnapot, úgy a 
Honlap használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.   

 A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül 
mindenki, aki a Honlapra belép vagy azt más módon használja.   

II. ONLINE VÁSÁRLÁS ÉS REGISZTRÁCIÓ 

Oldalunkon vásárlásra és egyéb tranzakciókra nem nyílik mód, ezeket nemzetközi oldalunkon keresztül 
érheti el, az ott érvényes felhasználási feltételek mentén.  

III. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS 

Oldalunkon hírlevél feliratkozásra van lehetőség. Ha feliratkozik hírlevelünkre, szükséges érvényes e-mail 
címét is megadnia. A kiegészítő adatokat (név; cégnév; beosztás) megadása opcionális, megadása 
önkéntes alapon történik. A hírlevél regisztrációnál megadott adatokat határozatlan időre vagy 
visszavonásig tároljuk és kizárólag a kért információk (szolgáltatás, termék és rendezvény újdonságok, 
akciók) elküldésére használjuk, és nem osztjuk meg azokat harmadik féllel. 

Az adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (a GDPR 6. cikkének (1a) bekezdése). Ön 
Bármikor visszavonhatja az adatok, az e-mail cím és az e-mail cím tárolásához való hozzájárulását, 
valamint annak felhasználását a hírlevél elküldéséhez, például a kiküldött hírlevél "Leiratkozás" linkjével, 
vagy e-mail útján írásban jelezve ügyfélszolgálatunkon. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a már 
megkezdett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét. 

A hírlevél-feliratkozások kezelése céljából tárolt adatokat mindaddig tároljuk, amíg leiratkozik a 
hírlevelekről, majd törli őket. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyeket más célokra tárolunk (például 
az Eszközök e-mail címeit). 

IV. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI    

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem hasznosítja a Honlap 
adatait, tartalmát, a Honlapot és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek 
egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul 
betartja.  

V. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA  

A Honlapon található anyagok elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében sem jótállást, sem 
szavatosságot nem vállal sem a szolgáltató, sem az üzemeltető.   

VI. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a  



Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.   

A jelen Felhasználási Feltételek tekintetében a magyar jogot kell alkalmazni.   

VII. KAPCSOLATFELVÉTEL  

Ha a Felhasználási Feltételekkel vagy a Holnappal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, 
kérjük, hogy a service.hu@walter-tools.com email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.   


