
Általános Szerződési Feltételek  

online aukciós termékek vásárlásához 
 

I. A szerződés létrejötte. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazandóak a Cool4u Kft, 
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó vagy Szervező) által a felhasználónak (a továbbiakban: 
Felhasználó vagy Résztvevő) online aukciós eszközzel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra. 

 
II. A szerződéses viszony a felek között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az online 

aukciós rendszerbe történő belépéskor az ÁSZF elfogadásával jön létre. A Szolgáltató az ÁSZF 
érvényes verzióját az online aukciós rendszeren teszi közzé, amely a megjelentetését követően 
azonnal hatályba lép. 

 
III. Amennyiben jelen feltételekkel kapcsolatosan további tájékoztatást kér, vagy kérdései vannak, 

kérjük írjon a aukcio@cool4u.hu e-mail címre. 

 
IV. A Szolgáltatás szereplői 

 
1) Eladó  Az online aukció Eladója az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó 
szervezet, aki az aukciós kiírást elkészíti. A Eladó a kiírásban definiálja az aukció tárgyát, a hozzá 
kapcsolódó feltételeket (fizetési, szállítási határidők, szállítási költségek stb.) és az egyéb 
paramétereket.  

 
2) Résztvevő. Résztvevő lehet az a magánszemély, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség 
nélküli gazdálkodó szervezet, aki az adott aukcióra licitál, és ott a Szervező által definiált 
feltételeket elfogadva, az aukció tárgyát képző termékre, vagy szolgáltatásra érvényes ajánlatot 
tesz (licitál). 
 

 
V. A Szervező fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az online aukció 

Szervezője az adott aukcióhoz Egyedi szabályzatot rendelhet, amely kiegészítheti, ill. adott esetben 
a jelen ÁSZF által szabályozott, az aukciós eljárásra vonatkozó feltételeket (és csak is ezeket) 
felülbírálhatja. Az Egyedi szabályzatban foglaltak a Szolgáltató ÁSZF-ben szabályozott jogaival 
szemben nem érvényesülnek. 

 
VI. Az online aukciós szolgáltatást igénybe vevők saját felelőssége, hogy minden aukciós esemény, 

licitálás előtt a Szabályzatot elolvassák és megértsék. Az online aukciós szolgáltatás Általános 
Szerződési Feltételek a rendszerből elektronikus dokumentum, (pdf) formátumban letölthető. 

 
VII. Szolgáltató a résztvevő felek (Eladó és Résztvevő) számára az online aukciós rendszer használatát 

biztosítja. Az aukció tárgyát képező termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban igyekszik minden 
a rendelkezésre álló információt a Felhasználó számára biztosítani. 

 

VIII. Az aukciók típusai: a Szervező által definiált feltételek szerint eladási vagy fix áras aukciók lehetnek 

 
1) Az olyan aukciót, amelynek célja az aukció feltételeiben ismertetett termék eladása, azt 
„eladási” aukciónak nevezzük. A Résztvevők ebben az esetben emelkedő árakkal, valamit a 
Szervező által - opcionálisan - előzetesen definiált növekvő vagy csökkenő paraméter-értékekkel 
versenyeznek. 

 
2) Egyes termékek az Eladó által meghatározva lehetnek fix áras vagy, azonnal elvihető  
termékek, ezekre nem kell licitálni, az Eladó által meghatározott áron azonnal elvihetőek. 

 
IX. Regisztráció Felhasználóként. Az aukciós rendszerbe a Résztvevői regisztráció az Eladói oldalon 

az ÁSZF elfogadásával történik. 

 
X. Az aukció lebonyolítása. 

 
1) Az Eladó célja az aukció feltételeiben ismertetett termék, eladása. A Résztvevőknek az aukció 
időtartama alatt van lehetősége az ajánlattételre (licitálásra). A megtett licitértékek a Résztvevők 
számára kötelező érvényűek, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód. A 
felhasználó a licitálással fizetési kötelezettséget vállal az adott termékre. 
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2) A licitálás időtartama: az Eladó által az aukciós rendszerben előzetesen meghirdetett 
időintervallum, beleértve az automatikus és kézi meghosszabbításokat is. 

 
3) Az Eladó az aukciót saját belátása szerint felfüggesztheti, és/vagy egy későbbi időpontban újra 
kiírhatja. 

 
4) A Szervezőnek lehetősége van az aukció közben valamennyi Résztvevő számára egyidejűleg 
üzenetet küldeni. Az adott üzenet minden egyes Résztvevő felhasználói felületén a következő 
frissítéskor megjelenik. 

 
5) A Szervező az aukció lezárását követően értesítést küldhet valamennyi Résztvevőnek, 
amelyben tájékoztatást adhat az aukció végeredményéről. 

 
 

XI. A Résztvevőknek nyújtott szolgáltatások 

 
1) Csatlakozás és hozzáférés a Szolgáltató online aukciós rendszeréhez 
2) On-line aukción részvétel biztosítása 

 

 
XII. A Szerződés időtartama 

A szerződést a felek határozatlan időtartalomra kötik, amely a rendszerbe történő regisztráció 
elfogadásával kezdődik. A Szolgáltató bármikor, következmény nélkül jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, vagy az aukciós rendszerhez való hozzáférés biztosítását 
megszüntetni, amennyiben a résztvevő a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsérti. A szerződés 
lejárata vagy felmondással történő megszűnése esetén a Szolgáltatót megillető valamennyi 
már kiszámlázott díj, a szerződés felmondásának napjától számított 8 munkanapon belül 
esedékesé válik. Az igénybe vett, de még ki nem számlázott díjak a számla dátumától 
számított 8 naptári napon belül esedékesek. 

 
XIII. Az aukciós rendszerhez, mint szellemi alkotáshoz fűződő jogok 

 
1) Szolgáltatót vagy a Szolgáltató szerződött partnereit illetik meg. Ilyen különösen, de nem 
kizárólag, az aukciós rendszer használatához kötődő, és a Szolgáltató által alkotott grafikai, 
tervezési, megjelenítési elemek, animáció, hang és program kódok, leírások és kézikönyvek.  

 
XIV. Tiltott felhasználás 

1) A Felhasználó az aukciós rendszer szolgáltatását kizárólag jogszerű célokra használhatja. 
2) A Felhasználó nem kapcsolhat a rendszerhez semmilyen, a rendszer integritását vagy 
rendeltetésszerű működését veszélyeztető programot, vagy eszközt (vírust, trójai falovat, férget, 
stb.). 
3) Amennyiben az aukciós rendszerbe betöltésre átadott vagy betöltött anyagok fertőzöttek, 
sérültek és közvetett vagy közvetlen formában veszélyeztetik a rendszerek működését, a 
Szolgáltató jogosult megsemmisíteni azokat. 
4) A Felhasználó szándékosan nem végezhet olyan műveletet, amely a rendszer indokolatlan és 
aránytalan leterheléséhez vezet. Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali felmondására 
valamint jogosult kárigénnyel élni, amennyiben a Felhasználó veszélyeztetési/rongálási 
szándékosságát igazolni tudja. 

 
5) A következő rendelkezések Felhasználó általi megsértése esetén a szolgáltatás 
felfüggeszthető addig az időpontig, míg a jogsértő magatartás meg nem szűnik és a Felhasználó 
írásban ki nem jelenti, hogy azok gyakorlásától a jövőben tartózkodik: 

• illegális számítógépes betörés megkísérlése, 

• szerzői ill. egyéb jogokat sértő termék szándékos vagy gondatlan használata, 
értékesítése vagy hirdetés a hatályos jogszabályok és felhasználási szabályok 
szándékos vagy gondatlan megsértése, 

• üzleti titok szándékos vagy gondatlan megsértése. 

 
XV. A szavatosság, garanciák, és kártalanítás 

     
1) A Felhasználó tudomásul veszi hogy az Eladó az oldalon meghirdetett termékekre semmilyen 
garanciát (szavatosságot) nem tud vállalni, mivel a Termékek sérült termékek, azok hiba feltárása 
nem történt meg! A Vevőnek tudomása van arról, hogy a termékeknek lehetnek olyan rejtett hibái 
melyekről az Eladónak nincs tudomása, ezért ezekre a hibákra nem tud garanciát vállalni! 



 
2) A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek már nem minden esetben kaphatóak 
kereskedelmi forgalomban, ezért azok alkatrész utánpótlása nem minden esetben megoldott. 
 

 
3) A Felhasználó köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait írásban a Szolgáltatóval 
haladéktalanul közölni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a 
Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

 
4) . Felelősséget vállal továbbá azért, hogy az aukciós rendszer használata összhangban jelen 
szerződés rendelkezéseivel jogszerű, és az előírásoknak, elvárásoknak mindenben megfelelő. 
 

 
5) A Felhasználó kifejezetten egyetért azzal, hogy az aukciós rendszert saját kockázatára 
használja, és saját felelősségére veszi igénybe. 

 
6) Az Internet, helyi hálózati elemek és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból 
fakadó fennakadásokért és esetleges károkért az Eladót semmiféle felelősség nem terheli. 
 

 
7) A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező minden esetben a licitálás során kialakult 
sorrend alapján választja ki a legmagasabb ár alapján a győztes Résztvevőt vagy Felhasználót. 

 
8) Az aukciós rendszeren végrehajtott tranzakciókat az Eladó ellenőrzi. Sikertelen tranzakció 
esetén az Eladó újra értékesítésre kínálja az adott terméket.  
 

 
9) Abban az esetben, ha a Résztvevő rendszerhibát vélelmezve kifogást emel az aukció 
folyamata ill. eredménye ellen, úgy írásbeli megrendelés formájában kérheti ennek a vélelemnek 
a Szolgáltató általi kivizsgálását. Ebben az esetben Résztvevő a vizsgálat megkezdését 
megelőzően kivizsgálási díjat köteles fizetni, amely díj a Résztvevőnek visszatérítésre kerül, ha 
a tapasztalt jelenség ténylegesen szerveroldali rendszerhibára vezethető vissza.. 

 

XVI. Bizalmas információk, adatkezelés 
1) Az Eladó vállalja, hogy a Résztvevők egyéb adatait (tranzakciók adatai,) bizalmasan kezeli. 
Nem kereskedik az adatokkal, és nem bocsátja külső fél rendelkezésére őket. 
2) Az aukciós rendszer nem fedi fel a Résztvevő adatait  a többi Résztvevőnek(kivéve a 

Felhasználó által megadott Felhasználó nevet). A licit időtartalma alatt látható a többi 
felhasználó által megtett licit érték, és az aktuális nyertes.    
3) Felhasználó adatainak valóságtartalmáért a Felhasználó felel. 
4) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a 
Szolgáltató Aukciós Adatbázisába, amely adatbázisból az Eladó kiválaszthatja, és további online 
aukcióra meghívhatja. A meghívásban szereplő aukción való részvételt a Résztvevő elfogadhatja, 
illetve elutasíthatja. 

 
XVII. Egyéb rendelkezések 

 
1) A szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható. Jelen Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaktól a felek szintén kifejezett, és egybehangzó szerződéses 
nyilatkozattal térhetnek el. 
2) A szerződés tárgyában a felek részéről nyilatkozattételre jogosultak a felek aláírási joggal 
rendelkező képviselői, vagy meghatalmazottaik. A képviseleti jogosultságot kérés esetén igazolni 
kell. A szerződéses nyilatkozatokat írásban, ajánlott küldeményként, vagy személyesen, a 
szerződésben megjelölt címre kell a másik félhez eljuttatni. 
3) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek, vagy a felek szerződésének bármely 
rendelkezése jogszabályba ütközik, e rendelkezések vonatkozásában a részleges 
érvénytelenség szabályai alkalmazandók, tehát e rendelkezések érvénytelenek, a szerződés 
többi része azonban változatlanul érvényben marad. A felek kötelesek az érvénytelen vagy 
kivihetetlen rendelkezés értelmének és céljának megfelelő megállapodást kötni. Amennyiben 
ilyen megállapodást nem tudnak találni, úgy a jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni. 
4) A felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. Az esetleges vitás kérdéseket a felek igyekeznek 
egymás között egyeztetéssel rendezni. Peres út igénybe vétele esetén a felek kikötik a Eladó 
telephelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
 



5)  Az ÁSZF ben nem szereplő további kérdésekben a Cool4u Kft adatkezelési szabályzata az 

irányadó mely letölthető innen: https://klimateka.hu/wp-
content/uploads/2019/03/Adatkezel%C3%A9si-
t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_Cool4U-Kft._GDPR-180406-klimalicit.pdf 
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