
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános tudnivalók

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a FILO Interior Bt. (székhely: 3532 
Miskolc, Szamos utca 47., adószám: 22850401-1-05), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által 
üzemeltetett filointerior.hu, filokonyha.blogspot.com, filofenntarthatolak.blogspot.com, 
csatloserzsebet.com és a rozsaszinpotyok.blogspot.com  oldal használatára vonatkozó általános 
szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben 
minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem 
kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt 
szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai: 

Név: FILO Interior Betéti Társaság

A rövidített elnevezése: FILO Interior Bt.

Székhely: 3532 Miskolc, Szamos u. 47.

Levélcíme: 3532 Miskolc, Szamos u. 47.

E-mail cím: csatlos.erzsebet.lakberendezo@gmail.com

Telefonszám: 30-687-4389

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégnyilvántartási száma: 05-06-018551

Adószám: 22850401-1-05

Bankszámlaszáma: 12052729-01657054-00100005

Képviseli: Csatlós Erzsébet (továbbiakban Szerző)

Honlap: filointerior.hu, filokonyha.blogspot.com, filofenntarthatolak.blogspot.com, 
csatloserzsebet.com és a rozsaszinpotyok.blogspot.com 
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Ügyfélszolgálat 

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához: 

• Székhely: 3532 Miskolc, Szamos u. 47.

• E-mail cím: csatlos.erzsebet.lakberendezo@gmail.com

• Telefonszám: 30-687-4389

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 5 munkanapon belül 
válaszol. 

A magyar jog kikötése 

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető 
Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A 
szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a 
magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a 
belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő 
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni 
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról, 

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.), 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvényre, 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre, 

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendeletre, 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvényre, 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre 
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- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági 
és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy 
ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. 

A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar
munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni. 

Szerzői jog

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jogi védelem megilleti a honlap 
tartalmát.

Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy 
annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a 
weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben 
a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának 
megtekintésére. A weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a 
weboldal terjesztése tekintetében változtatás nélkül, szabadon felhasználható a weboldal/honlap 
nevének és linkjének a megjelölésével.  A weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon 
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal értékesítése a Szolgáltató és a Szerző írásos hozzájárulása 
nélkül nem lehetséges.

Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai 

Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a 
webhelyen megrendelhető szolgáltatások értékesítésére vonatkoznak. 

A szerződés felei: 

• A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a szolgáltatások nyújtója. 

• Felhasználó, mint a webhelyről szolgáltatást megrendelő vásárló, valamint a webhely 
weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi
jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő 
szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. 
szabályai szerint kötheti meg. 
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A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. 

A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás 

A webhelyen megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést 
megelőzően a webhely szolgáltatások tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat. 

A szerződéskötés nyelve magyar. 

A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak 
minősülnek. 

Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. 
Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az 
ajánlati kötöttség alól.

A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a 
későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. 

Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála. 

Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a 
szolgáltatáshoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. 

A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a 
megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a 
megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes 
bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. 

 Megrendelés

 

A Megbízó a Honlapon keresztül a Szolgáltatások "Megrendelés", „Küldés” menüpontok alatt, 
illetve közvetlenül a csatlos.erzsebet.lakberendezo@gmail.com címre küldött elektronikus levéllel 
árajánlatot (a továbbiakban: Árajánlat) kérhet a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a menüpont szerinti 
igények alapján elkészíti az Árajánlatot és azt megküldi elektronikus úton Megbízónak. Megbízó 
válasz e-mail küldésével elfogadja az Árajánlatot. Az Árajánlat elfogadásával Megbízó elfogadja az
ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot. Az ÁSZF a filointerior.hu honlapon
mindenkor elérhető.
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A megrendelés elfogadásáról a Szolgáltató elektronikus úton Visszaigazolást küld Megbízó részére. 
A Visszaigazolás elküldésével jön létre a Szerződés. Amennyiben a szolgáltatás díjazása 
meghaladja a 200.000 Ft-ot, a Szerződést írásba foglaljuk a Ptk. szabályai szerint.

A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a 
Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja 
felelősségét az ebből eredő károkért. 
Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – 
szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak. 

Fizetési feltételek

Az árajánlatban feltüntetett ütemezés vagy egyedi megállapodás szerinti ütemezés szerint a 
Megbízó köteles az egyes részszámlákban feltüntetett határidőn belül a szolgáltatás díját Szolgáltató
részére megfizetni.

Szolgáltató az árajánlatban rögzített ütemezés szerint az egyes tervezési szakaszok elvégzése után 
nyújtja be a számlát. A tervdokumentációt a kifizetést követően nyújtja át.

Késedelmes fizetés

A Megbízó késedelmes fizetés esetén köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő késedelmi kamatot megfizetni Szolgáltató részére.

Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szolgáltató 15 
(tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megbízónak. A 
fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően Az Szolgáltató jogosult az 
addig esedékessé vált követelés késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítése érdekében 
követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízóval szemben fennálló követelése (azaz a jogos 
érdeke) érvényesítése érdekében jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik 
személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A 
Megbízó jelen Szerződésben összefüggésben kezelt adatait Szolgáltató a követelés érvényesítése 
érdekében követeléskezelő részére átadhatja.

Tervmódosítás
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Szolgáltató a Megbízó által jóváhagyott terven Megbízó hozzájárulása nélkül módosítást nem 
végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai 
kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megbízót 
késedelem nélkül értesíteni kell.

Megbízó a módosítás igényét elektronikus úton köteles a Szolgáltatóval közölni.

A vázlatterv szakasz, valamint az igényfelmérést követő kisebb módosítások díja 30.000 Ft/db, 
nagyobb módosítás díja 80.000 Ft/db. A díjak a tervezési koncepcióval ellent nem mondó 
változtatásra vonatkoznak.

Teljesítés

Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg végszámlát állít ki, mely a szolgáltatásokat, 
részteljesítéseket, a vállalt külön szolgáltatások díjait, valamint a Szolgáltató felmerült és igazolt 
költségeit teljes mértékben részletezi.

Felelősség, kötelezettség

A tervezési terület megközelíthetőségéről a Megbízó köteles gondoskodni, ennek (részleges) 
hiányában a Szolgáltatónak meg kell ismételnie a helyszíni szemlét/felmérést, melynek díját a 
Megbízó köteles viselni.

Megbízó köteles a Szolgáltató számára a Dokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt 
egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, 
utasítást megadni.

Megbízó köteles a Szolgáltató kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 5 
naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni.

Megbízó feladata, hogy céljairól a Szolgáltatót teljes körűen tájékoztassa. A szükséges Hatósági 
engedélyek beszerzése a Megbízó feladata.

A Szolgáltató a Megrendelő email címére juttatja el pdf formátumban a tervdokumentációt, 
melynek feltétele a szolgáltatás előzetes kifizetése.
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Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a 
kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, 
kölcsönösen együttműködve járnak el. 

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a 
webhely, és a levelezőrendszerek rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató 
elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, 
például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet 
nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, 
megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, 
egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az 
egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének 
befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb 
kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra 
visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való 
felelősségét kizárja. 

A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató 
befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az 
ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót 
semmilyen felelősség nem terheli. 

Szolgáltató a webhelyen megrendelés böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a 
jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó 
szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és 
nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-
ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el. 

A szerződés megszűnése

A Szolgáltatónak jogában áll a szerződést felmondani, ha:

- Megbízó az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Szolgáltató nyolc napos 
póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte 
esetén a Szolgáltató egyoldalú elállással élhet.

- A Szolgáltató 15 napon belül nem kap választ a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire
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- Megbízó felszólítás ellenére jogszerűtlen, műszakilag megvalósíthatatlan, ésszerűtlen utasításokat 
ad a tervdokumentáció készítésére vonatkozóan Szolgáltató módosítási igényt megtagadhatja, a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

Megbízónak jogában áll a szerződést felmondani, ha:

- a Szolgáltató nem a leírtaknak megfelelően készíti el a terveket

A felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik 
felet írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével - a szerződésszerű állapot 
helyreállítására felszólítani. A Szerződés felmondása esetén a Szolgáltató követelheti az addig 
elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit.

Felhasználás

Megbízó a tervdokumentáció megvásárlásával (kifizetésével) felhasználói jogokat szerez, melyek 
korlátozott jogok. Az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott ingatlan 
átalakítására jogosult felhasználni saját részére felhasználni, nem jogosult azt másnak átadni, 
többször felhasználni, Magyarország területi hatályán kívül használni, nem jogosult más 
alkalommal arculati tervként használni. További felhasználás esetén a Szolgáltatónak jogdíjat 
köteles fizetni, melynek összegéről alkalmanként tárgyalnak.

A tervek felhasználási joga kizárólag a kiállított végszámla pénzügyi rendezése után száll a 
Megbízóra!

A Megbízó vállalja, hogy a munka lezárulta után, a Szolgáltató képzett fotóssal az ingatlant fotózza 
és az elkészült képeket weboldalán, közösségi oldalain közzé tegye, valamint pályázatokon induljon
illetve online és offline felületeken referenciaként használja, az ingatlan pontos helyének 
megjelölése nélkül.

Az ÁSZF egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételt egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás 
lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megbízóval közli.

Megbízónak joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú 
felmondással, írásban felmondani. A Megbízó felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba 
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lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon 
belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását 
elfogadta.
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Adatkezelés

A Szolgáltató a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi 
Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megbízó személyes adatait. A 
Szolgáltató részletes adatkezelési tájékoztatója „Rólunk” menüpont alatt található.

Egyebek

A Megbízó panaszjogával a Szolgáltató felé telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet. Szolgáltató
az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogokról szóló 
1999. évi LXXVI. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak Írásbeli formában érvényes.

A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan 
visszaidézésére, a Megbízó személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására 
alkalmas formában kerül sor. A Megbízó hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes 
jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt 
lehetővé teszi.

Miskolc, 2022.07.01.

FILO Interior Bt.
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