
Általános Szerződési és Felhasználási feltételek 

A Magyar Építőipar Kiadó honlapján keresztül bonyolított megrendelésével kijelenti, hogy 
elolvasta és elfogadta a http://magyarepitoiparkiado.hu használatára és szolgáltatásaira 
vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért! 

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja! 

Üzemeltetői adatok 

• Cégnév: Magyar Építőipar Kiadó Kft.  
• Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. III emelet 
• Adószám: 11828264-2-43 
• Cégjegyzékszám: 01-09-678723 
• Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság 
• Szerződés nyelve: magyar 
• Elérhetőség: info@epitokiado.hu 
• Telefon:+36 1 201 8416 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A Magyar Építő Kiadó weboldalán a http://magyarepitoiparkiado.hu-n lehetőség van arra, 
hogy aktuális és korábbi lapszámokat megrendeljenek, előfizessenek a lapra. Az egyes 
megrendeléseket a Kiadó kezeli, előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.  Hírlap Üzletága, 
1089 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető az ország bármely postáján, postai kézbesítőknél, e-
mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: +36 1 303-3440. További információ előfizetésről: 
06 80 444 444 

Éves előfizetés: 6.600 Ft/db 

Bolti ár:  1.300 Ft/db 

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák! 

Szállítási díjak 

Szállítás díjak belföldre: ingyenes 

Regisztráció 

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy 
amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, 
több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon 
követheti. 

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. 

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. 



Elállás joga 

A megrendelt termék kézhez vételétől számított nyolc munkanapon belül a vevőnek joga van 
elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Magyar Építőipar Kiadó Kft. köteles az 
újságért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék 
visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem 
vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban: 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet. 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor) 

Adatkezelés 

Az regisztráció során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, 
harmadik fél részére nem adjuk át.  

A http://magyarepitoiparkiado.hu böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre 
(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a 
meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai 
célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik 
formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a 
munkamenet idején élnek. 

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független 
módon törölheti magát. 


