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WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 
 

a Di-Fer Csoport weboldalainak használatáról 
 

2016. július 1. 

1. Preambulum 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy érdeklődésével bennünket tisztel meg!  

A di-fer.hu, opeldifer.hu, chevroletdifer.hu, suzukierdm6.hu, kiaerdm6.hu, mitsubishidifer.hu, 
di-fer-rent.hu, erdi-berkenye.hu, boschcardifer.hu, valamint a diferujvaros.hu honlapokat és 
azok aloldalait a Di-Fer Csoport üzemelteti.  

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapon keresztül tájékozódhat, ajánlatot kérhet és kapcsolatba 
léphet velünk. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a weboldal használatával Ön 
kifejezetten elfogadja a jelen Weboldal Felhasználási Feltételeket. 

A Vállalkozó honlapon feltüntetett árai csupán tájékoztató jellegűek és a Vállalkozó által adott 
egyedi árajánlatok az abban feltüntetett feltételekkel és ideig érvényesek. 

Ha a jelen Weboldal Felhasználási Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, 
a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét 
szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott 
elérhetőségeken! 

1.1. Jelen Weboldal Felhasználási Feltételek a szerződéskötési folyamat során kiadott 
ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott 
megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők.  
1.2. Jelen Weboldal Felhasználási Feltételek kiterjednek a magánszemély fogyasztó 
Látogatókra, a gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű látogatókra 
(Üzleti Látogató) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a 
szerződést. Az Üzleti Látogatók a továbbiakban együttesen úgy is, mint: „Látogatók illetve 
Látogató”. 
1.4. Jelen Weboldal Felhasználási Feltételek 2016. július 01. napjától visszavonásig hatályos. 
 
2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések 
 
Di-Fer Csoport fogalma:  
 
A Di-Fer Csoport alá a következő gazdasági társaságok tartoznak, feltüntetve alattuk az általuk 
üzemeltetett weboldalt. (továbbiakban: Vállalkozó) 
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Vállalkozás 
adatai 1. 

Név: Di-Fer Kft. 

Székhely: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Levelezési cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Üzletek: Opel Di-Fer, Mitsubishi Di-Fer, Chevrolet Di-Fer 

Nyilvántartásba vevő bíróság:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 13 09 060404 

Adószám: 10260339-2-13 

Képviselő: German József ügyvezető 

Telefonszámok: +36 23 365-407 

Fax: +36 23 365-407 

E-mail: di-fer@di-fer.hu 

Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 

00288-0002 

Üzemeltetett weboldal: difer.hu, opeldifer.hu, chevroletdifer.hu, mitsubishidifer.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: Di-Fer Kft. 

Cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Tárolás helye: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Elérhetőség: +36-23/365-407 

Felelős személy:  

 
Vállalkozás 
adatai 2. 

Név: M6 Kft. 

Székhely: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Levelezési cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Üzletek: Suzuki M6, Kia M6, Bosch Car Service - M6 Kft, Di-Fer Újváros 

Nyilvántartásba vevő bíróság:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 13 09 066342 

Adószám: 10808218-2-13 

Képviselő: German József ügyvezető 

Telefonszámok: +36-23/368-818 

Fax: +36-23/368-818 

E-mail: info@suzukierdm6.hu, info@kiaerdm6.hu 

Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 

01840-0002 

Üzemeltetett weboldal: suzukierdm6.hu, kiaerdm6.hu, diferujvaros.hu, 
diferm6.bosch-car-service.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: Di-Fer Kft. 

Cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Tárolás helye: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Elérhetőség: +36-23/365-407 

Felelős személy:  
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Vállalkozás 
adatai 3. 

Név: Érdi-Berkenye Kft. 

Székhely: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Levelezési cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Üzletek: Érdi Berkenye Kertészeti Áruda 

Nyilvántartásba vevő bíróság:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 13 09 073732 

Adószám: 12195172-2-13 

Képviselő: German József ügyvezető 

Telefonszámok: +36-23/361-264 

Fax: +36-23/361-264 

E-mail: berkenye@di-fer.hu 

Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 

- 

Üzemeltetett weboldal: erdi-berkenye.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: Di-Fer Kft. 

Cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Tárolás helye: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Elérhetőség: +36-23/365-407 

Felelős személy:  

 
Vállalkozás 
adatai 4. 

Név: Di-Fer-Rent Kft. 

Székhely: 2461 Berkenye, Kossuth u. 20. 

Levelezési cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Üzletek: Di-Fer Rent Kft. 

Nyilvántartásba vevő bíróság:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 12 09 008281 

Adószám: 11985619-2-12 

Képviselő: German József ügyvezető 

Telefonszámok: +36-23/365-407 

Fax: +36-23/365-407 

E-mail: berauto@di-fer.hu 

Adatvédelmi nyilvántartási 
szám: 

 

Üzemeltetett weboldal: di-fer-rent.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: Di-Fer Kft. 

Cím: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Tárolás helye: 2030 Érd, Fazekas dűlő 

Elérhetőség: +36-23/365-407 

Felelős személy:  
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Felelősség: 
 
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 
Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
Vállalkozó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. 
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek 
jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes 
mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes 
mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 
Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 
Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más 
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 
tevékenységéért Vállalkozó nem vállal felelősséget. 
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a 
Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint 
nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 
Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 
haladéktalanul jelezni a Vállalkozónak. Ha a Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést 
megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 
módosítására. 
Vállalkozó és Felhasználó között a jelen Weboldal Felhasználási Feltételek alapján létrejött 
jogviszony megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Vállalkozó törli a 
Felhasználó regisztrációját. 
 
A Di-Fer Csoport és tisztségviselői, vezetői, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta 
felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel 
kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de 
nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, nem vagyoni vagy következményes természetű 
veszteséget és kárt, vagy a bevételek, nyereség, goodwill, adatok, szerződések, 
pénzfelhasználás területén elszenvedett veszteségeket kieséseket, valamint az üzletmenet 
megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, 
legyenek azok akár magánjogi felelősségen alapuló (beleértve korlátozás nélkül) a 
gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is), bármilyen 
módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal 
használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, 
az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően, 
beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz 
való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az 
Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, 
amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek. 
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3. A Weboldal Felhasználási Feltételek elfogadása 

A Látogató a weboldalak előtt köteles megismerni a jelen Weboldal Felhasználási Feltételek 
rendelkezéseit. A weboldalak használatával és árajánlat kérésével a Látogató kifejezetten 
elfogadja a jelen Weboldal Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, és az maradéktalanul a 
Látogató és a Vállalkozó között esetlegesen létrejövő szerződés részét képezi. 

Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt a weboldalakat használni 
kezdené, mert tartalmuk kötelező Önre nézve. A weboldalak használatával Ön 
elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Di-Fer Csoportnál. 
Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.  

A Látogató a honlap használatával kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden a főoldalba és 
minden aloldalba követő kódok vannak beültetve: 
-Google analytics kód 
-Google adwords remarketing kód 
-Google adwords konverzió követő kód 
-Facebook remarketing kód 
-Facebook konverzió követő kód 
A honlapunkra érkező látogatók IP-címét Google és Facebook rögzíti, és a látogatást követő 30 
napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton, Facebook üzenő falon. 
 
3.1. A szerződés nyelve 
 
A jelen Weboldal Felhasználási Feltételek és a honlap nyelve a magyar nyelv. 
 
 
3.2. Hozzáférhetőség  
 
A Di-Fer Csoport elkötelezetten törekszik arra, hogy weboldalait minden felhasználó számára 
elérhetővé tegye.  
 
3.3. Megjegyzések 
 
Az itt található információk szándékaink szerint a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb 
módon kerültek feltüntetésre. Fenntartjuk viszont az árak, színek, anyagok, felszerelések, 
specifikációk, modellek és a készletre vonatkozó rendelkezésre álló adatok értesítés nélküli 
változtatásának jogát. 
A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal 
tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. A Di-Fer Csoport kijelenti, hogy abban az 
időben, amikor ezeket a linkeket elhelyezték, a fent említett független oldalak semmilyen 
jogellenes anyagot nem tartalmaztak. Az ilyen független oldalakon található adatok az oldalak 
tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A Di-Fer Csoportnak nincs befolyása 
és ráhatása, ill. felelőssége ezen független oldalak tartalmát illetően, így kizár minden 
felelősséget azokért a változásokért, amelyek ezen független oldalak tartalmában következtek 
be a link elhelyezése után.  
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4. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok 
 
Az Oldalon található minden anyag a Di-Fer Csoport, GM, Chevrolet CEE, a Mitsubishi Motors, 
a Magyar Suzuki Zrt., a KIA Motors Hungary Kft. és a Bosch Magyarország szellemi tulajdonát 
képezi. A Creative Commons Licenc keretében nyújtott tartalmat mindig világosan 
azonosítjuk, az ilyen tartalmak használatának feltételeit ez az adott licenc határozza meg. A 
többi anyag az online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem 
reprodukálható. Személyes használat céljából az Oldal teljes lapjait kinyomtathatja a 
következő feltételekkel: 
 
(a) az Oldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat nem módosíthatják; 
(b) az Oldalon található grafikákat nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és 
(c) a Di-Fer Csoport szerzői jogi és védjegyadatainak, valamint más tájékoztatásainak minden 
példányon jelen kell lenniük. 
 
Az előzőek általános jellegétől függetlenül a Di-Fer Csoport időnként háttérképek, 
képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését teheti lehetővé az Oldalról. Jelen feltételek 
az ilyen letöltésekre is vonatkoznak. 
 
Az Oldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben 
foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan 
ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül a Di-Fer Csoport azt ajánlja, hogy használat előtt 
végezzen az anyagokon vírusellenőrzést. A Di-Fer Csoport továbbá azt is javasolja, hogy a 
szoftverek használata előtt készítsen naprakész biztonsági másolatot a merevlemezéről. 
Bármiféle anyagnak hálózati számítógépre történő letöltése előtt kérje ki a 
rendszergazdájának tanácsát.  
 
5. Hivatkozások (linkek) az Oldalra 
 
Ha olyan linkeket kíván készíteni amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek a Di-Fer 
Csoport kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.  
 
6. Hozzáférés biztosítása 
 
Ugyan a Di-Fer Csoport igyekszik biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, 
de nem felelős azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna. 
Az Oldalhoz való hozzáférés ideiglenesen, értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, 
karbantartás, vagy javítás miatt, illetve a Di-Fer Csoport érdekkörén kívül eső okokból.  
 
7. Látogatói adatok és magatartás 
 
A Di-Fer Csoport adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével 
az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett ("belinkelt") anyagok nem bizalmas adatnak 
minősülnek, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. A Di-Fer Csoportot semmiféle 
kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. 
Amennyiben a kérés nélkül Ön által elküldött anyag szerzői jogvédelem alatt áll, amelynek 
tulajdonjogának átruházása nem lehetséges, Ön átengedi a Di-Fer Csoport számára ilyen 
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anyag valamennyi használati jogát, valamint egyéb teljes körű, kizárólagos és világszerte 
történő hasznosítási jogát minden, egy a szakmában szokásos hasznosítással összefüggő 
szomszédos joggal bezárólag. (Az anyag és az anyagrészek egyenként és összességükben, a 
továbbiakban: "Anyag"). Ön az Anyag feltöltésével a mű felhasználásáért járó díjazásról 
kifejezetten lemond. 
Ön és a Di-Fer Csoport tudatában vannak, hogy egyes fenti jogok engedményezését magába 
foglaló használati módok jövőbeni gazdasági jelentőségét, jelenleg még nem lehet teljesen 
megbecsülni. Önök kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a Di-Fer Csoport használati jogaihoz 
az ilyenfajta, jelenleg még csak ismert műszaki használati módokon történő hasznosítás is 
hozzátartozzon. Amennyiben Önöknek a jövőben az Anyag és/vagy az Alkotás értékesítésére 
új, ez idő tájt még nem ismert műszaki alkalmazási módok állnak majd rendelkezésre, úgy 
ebben az esetben kötelezik magukat, hogy ezeket elsőként a Di-Fer Csoportnak ajánlják fel és 
a jóhiszeműség és tisztesség alapelvei szerint nem olyan formában hasznosítják, ami az Anyag 
és/vagy az Alkotás ez idő tájt ismert hasznosítási módjainak a korlátozását jelentené. 
Minden jogrendre kiterjedő érvényességgel, mely a szerzői jog engedményezését ("Copyright 
Assignment) engedélyezi, Önök a Di-Fer Csoportra engedményezik az Anyag és az Alkotás - 
beleértve azok hasznosítását - szerzői jogát. 
 
Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a 
következő anyagokat: 
 
(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, 
visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító 
hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve 
kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve 
(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, 
illetve jóváhagyással; illetve 
(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre 
bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek 
más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; 
illetve 
(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: 
számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai vírusok, férgek, ártalmas komponensek, hibás 
adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat). 
Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleérve ebbe, korlátozás nélkül, a 
feltörést). 
A Di-Fer Csoport teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a Di-Fer 
Csoporttól a fentieket megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának 
vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal. 
 
8. Az adatok pontossága  
 
A Di-Fer Csoport minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon 
található adatok pontosak és naprakészek legyenek. A járműkészletek természetéből és a 
járművek műszaki specifikációinak az éves felülvizsgálat során stb. végzett módosításaiból 
kifolyólag viszont a jelen Oldalon megjelenített termékek eltérhetnek a kurrens 
specifikációktól. Az itt leírt vagy látható termékek közül néhány csak meghatározott 
országokban, ill. csak felár ellenében érhető el. Az ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy a külön 
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kért járműtartozékokkal kapcsolatban az értékesítő kollégáinknál érdeklődjenek. Az Importőr 
fenntartja a termékspecifikációk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát.  
Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat "az itt 
rögzített formájukban" nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek 
megfelelően a Di-Fer Csoport az oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett 
lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és 
feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket 
is), amelyek a jelen feltételek nélkül vonatkoznának az oldalra.  

8.1  Árak 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Az árak tájékoztató jellegűek, az 
árváltozás jogát fenntartjuk.  

8.2. Eljárás hibás ár esetén 

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék 
közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, 
esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést 
a hibás áron nem áll módjában a Vállalkozónak elfogadni, és nem köteles a terméket hibás 
áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek 
között. Amennyiben a Vállalkozó a hibás áron tesz ajánlatot, úgy erre való hivatkozással a 
Vállalkozó mentesül ajánlati kötöttsége alól. Hibás áron történő ajánlattétel esetén a 
Vállalkozó munkatársa felhívja a Látogató figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes 
áron történő szerződéskötést. A Látogató a hibás ár helyett a Vállalkozó által közölt helyes 
árat nem köteles elfogadni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek 
között.   

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Vállalkozó részéről szerződés 
megkötésére vonatkozó ajánlatnak.  
 
9. Vonatkozó jog és joghatóság 
A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére az oldal használója elfogadja a 
Budaörsi Járásbíróság, vagy hatáskörtől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 
illetékességét, az érvényes jogszabályok alapján. 
 
10. Védjegyek & szerzői jogok 
 
Szerzői jog: 2012 Di-Fer Csoport Minden jog fenntartva.  
Minden, jelen honlapon található szöveg, kép, grafikai jelzés, animáció, video, zene vagy 
bármilyen más anyag a Di-Fer Csoport szerzői jogait és más szellemi alkotáshoz fűződő jogait 
képezi. A Di-Fer Csoport kifejezett hozzájáruló nyilatkozata nélkül tilos ezeket az anyagokat 
sokszorosítani, mások számára hozzáférhetővé tenni, módosítani vagy más honlapokra 
feltenni. 
 
10.1.Védjegy 
 
A jelen honlapon megjelenő, illetve az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolt 
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védjegyek: Adam Opel AG, Vauxhall, valamint saját logóik, emblémáik, szlogenjeik és 
gépjármű típus megnevezéseik, illetve karosszéria dizájnjuk, a General Motors Company, 
illetve a General Motors Company leányvállalatainak, Mitsubishi Motors illetve a Mitsubishi 
Motors leányvállalatainak, tagvállalatainak, a Suzuki Motor Corporation, a Kia Motors, a Robert 

Bosch GmbH, illetve védjegyadóinak a szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó védjegyei. A 
Di-Fer Csoport ezen védjegyek használatára és Oldalain való feltüntetésére jogosult.  
 
Képre vonatkozó jogi nyilatkozat: 
 
Elképzelhető, hogy a jelen képen opcionális ill. az országában elérhető felszerelés is látható Az 
opcionális felszerelések rendelkezésre állásáról, áráról, ill. azok egyéb tulajdonságairól 
részletes információkat a Di-Fer Csoporttól kérhet. 
  
11. Kapcsolat 
 
Kérjük, jelezze részünkre észrevételeit vagy küldje el kérdéseit, mert az Ön véleménye és 
visszajelzései értékesek számunkra. 
 
E-mail: 
di-fer@di-fer.hu  
 
Levél: 
Észrevételeivel, kérdéseivel vagy aggodalmaival kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi címre 
küldjön levelet: 
 
Di-Fer Kft.,  
2030 Érd, 
Fazekas dűlő  
 
 
Telefon: 
Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: 
Telefon: 06-23-365-407 
Hétfő-Péntek: 07:00 - 18:00 
Szombat: 08:00 - 13:00 

11.2.  Panaszügyintézés 

A fogyasztó a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Vásárló a termékekkel, vagy a Di-Fer Csoport tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Di-Fer Csoport 
2030 Érd, Fazekas dűlő 
e-mail cím: di-fer@di-fer.hu 
telefonszám: +36-23/365-407 

mailto:di-fer@di-fer.hu
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Di-Fer Csoport a szóbeli panaszt - amennyiben arra lehetősége van - az ügyfélszolgálaton 
keresztül azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, az 
ügyfélszolgálat felveszi a panaszt és az ügy kivizsgálását követően haladéktalanul értesíti a 
vásárlót. 

A Di-Fer Csoport a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén 
köteles helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett 
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint utólag, legkésőbb a panaszra adott válasszal 
együtt megküldeni. Minden egyéb esetben a Di-Fer Csoport az írásbeli panaszra vonatkozó 
szabályok szerint jár el, a következőkben részletezettek szerint. 

A Di-Fer Csoport a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az 
Di-Fer Csoport az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

Amennyiben a Vállalkozó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a 
fogyasztó számára: 

-  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói 
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

- Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi 
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást 
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető 
testületnél.  

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: 

Pest Megyei Békéltető Testület 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. 
Telefon: +36 1 4747 921 
Email: pmbekelteto@pmkik.hu 

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos 
illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a 
fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének 
helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
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Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit 

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. 
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. 
Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956 
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu 

Ügyfélszolgálat (rezsipont): 

hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 
pénteken 9.00 – 13.00 

12. Adatvédelem 

Adatkezelési tájékoztatónkat a www.di-fer.hu/adatvedelem oldalon érheti el.  

13. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az 
adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik 
merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. 
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti 
adattartalom visszaállítható. 

14. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató 
jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, azok nem mindig és mindenben felelnek meg a 
valóságnak!  

15. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Látogató felelőssége, hogy a Látogató által megadott adatok 
pontosan kerüljenek bevitelre. A Látogató az ajánlatkérésével tudomásul veszi, hogy a 
Vállalkozó jogosult a Látogató hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő 
minden kárát és költségét a Látogatóra hárítani. A Vállalkozó a pontatlan adatbevitel alapján 
történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-
mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát 
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.  

16. Egyéb 

Ha a Weboldal Felhasználási Feltételek valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól 
még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett 
az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. 

A Vállalkozónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe és ilyenhez nem is csatlakozott.  

mailto:fogyved.pestmegye@pmkh.hu
file:///E:/Users/Anya/N/Dobovits%20Gyöngyvér/Közös/Adatvédelem%202016/Ügyvédi%20anyagok/20160804/www.di-fer.hu/adatvedelem
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17. Irányadó jog, jogkikötés 
 
17.1. A jelen Weboldal Felhasználási Feltételek nem szabályozott kérdésekben a szerződés 
részét képező Árajánlat, Látogató rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – 
így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadóak. 
17.2. Jelen Weboldal Felhasználási Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott újabb Weboldal 
Felhasználási Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben és hatályban. 
 
Kelt: Érd , 2016. 07. 01. 
 
Di-Fer Csoport 


