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1. cikkely - Meghatározások 
Juttatás: a vidaXL kifejezett nyilatkozata a vevő fele, ahol az árverés, melyre a vevő tett egy ajánlatot, a vevő 

számára van kiosztva. Ez a nyilatkozat jelentheti, hogy egy visszaigazolás volt küldve elektronikus levélen 

keresztül; 

Árverés: az online árverés, mely a vidaXL által van felajánlva, az Árverező weboldalon; 

Árverési körülmények és feltételek: az általános árverező feltételek; 

Árverező weboldal: az oldal, amely a vidaXL.hu és bármely más, a vidaXL által dedikált weboldal URL alatt 

működik; 

Ajánlattevő: a jelentkezett résztvevő vagy részt venni óhajtó fogyasztó; 

Vevő: az az ajánlattevő, aki részére az elosztás történt; 

Fogyasztó: egy természetes személy, ki nem működik egy szakma vagy vállalkozás nevében; 

Ajánlat: az árverás alatt történő, egy termékre feltett, adót tartalmazó, ajánlattevőnek összege; 

Személyes adat: a (személyes) adatok, melyeket az ügyfél biztosított a vidaXL számára, melyek az árverező 

jelentkezőhöz és az árverezés alatti ajánlattevéshez szükségesek és amelyek nyomon követhetőek az ügyfél 

személyére; 

Vásárlási megállapodás: egy vásárlási megállapodás, mely egy árverés alatt, a legmagasabb ajánlattevő és a 

vidaXL közt történik meg, elosztás alapon; 

vidaXL: vidaXL Europe B.V. 

2. cikkely -  Alkalmazás 
2.1. Minden vidaXL árverésén, az Árverező weboldal használatnál, az ajánlattevő, árverezéshez való 

jelentkezése alatt és minden árverezés alatt, az Általános Feltételek mellet az Általános árverezési 

feltételek is alkalmazandóak a vidaXL és az ajánlattevő kapcsolata alatt. Az ajánlattevő bármilyen 

(általános) feltételét a vidaXL elutasítja. 

2.2. Egy árverésen való részvétellel, az ajánlattevők vállalják magukat és az Ügyfél kijelenti a vidaXL-nek, 

hogy ő ezen Általános árverezési feltételek szerint cselekszik és hogy kötve van az ebből eredő jogi 

következtetések által. Az ajánlattevő köteles, hogy teljes mértékben megfeleljen minden feltételnek és 

hogy olyas dolgoktól tartózkodjon, mely a vidaXL, mint egy online árverező ház érdekeit sértené. 



 

 

3. cikkely - Jelentkezés 
3.1. Árverezéseken való részvételért, a vidaXL által előírt módon az árverezőnek először regisztrálnia kell 

az Árverező Weboldalon. Ráadásul, az árverező, az árverezésen való részvételével kijelenti, hogy 

engedélyezve van jogi aktusok végrehajtására. Az árverező azt is kijelenti (juttatás esetében), hogy a 

releváns árverezésen megállapodási kikötésre engedélyezett. Továbbá, az árverező teljes mértékben 

egyet kell értenie az Általános feltételekkel és az Általános árverezési feltétekkel is. A vidaXL fenntartja 

a jogot regisztrációk és árverezéseken való részvételek, saját ok alapú, bármikori visszautasítására és 

megegyezés megszűntetésére. 

3.2. Az árverezőnek pontosan azonosítania kell magát, a vidaXL első felkérése során. Ha ez nem sikerül, az 

árverezőnek tilos lesz az árveréseken való részvétel. 

3.3. Az árverezőnek biztosítania kell, hogy a vidaXL számára, az általa nyújtott adatok teljes mértékben ki 

vannak töltve, igazak és helyesek. Továbbá, az árverező garantálja az általa nyújtott információk 

hitelességét és helyességét. Ha ezen adatok bármikor megváltoznak, az árverezőnek kötelessége a 

vidaXL-t azonnal tájékoztatni a változásokról. 

3.4. Az árverező által, az árverés alatt felhasznált azonosító és jelszó szigorúan személyes, mely, az 

árverező által, nem lehet megosztva harmadik felekkel. Ha az árverezőnek kételyei vannak az adatai 

titkosságosságáról, ezt azonnal jelentenie kell a vidXL-nek. Az árverező lesz felelős és köteles minden 

cselekedetéért és az olyan cselekedetekért, amelyek az ő azonosítója és kódja alatt az árveréseken 

történnek, még visszaélés esetében is, hol az árverező gondatlan volt az azonosítója és kódja felett. A 

vidaXL fenntartja a jogot az árverező fizetési kötelezettségének teljesítés iránti követelésére, mely az 

árverező azonosítója és kódja használata alatti ajánlattevésből következik. 

4. cikkely – Adatvédelmi nyilatkozat 
4.1. A vidaXL, az ajánlattevő (személyes) adatait, az Árverező weboldal adatvédelmi nyilatkozata szerint 

fogja kezelni. Mikor az árverező az Árverező weboldalra látogat, át kell hogy olvassa a legfrissebb 

Adatvédelmi nyilatkozati módosításokat. 

5. cikkely – Biztonság 
5.1. A vidaXL ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a rendszert megvédje az adatvesztés és/vagy bármely 

törvénytelen használat ellen és a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszi, hogy ezt 

megvalósíthassa. 

5.2. Az ajánlattevő kötelezettséget vállal a vidaXL fele, hogy, az Árverező weboldalra való belépés előtt, 

számítógépét –vagy más eszközét- bebiztosítja az olyan vírusok, törvénytelen programok vagy fájlok 

ellen, melyek az interneten keresztül terjednek. Továbbá, az ajánlattevő megkell hogy tegye a 

megfelelő intézkedéseket, hogy bebiztosítsa azonosítóját és jelszavát, a harmadik felek általi 

törvénytelen használata ellen. 

6. cikkely – Az árverés eljárásmódja 
6.1. Az árverésre való felkészülés és ennek kivitelezése csakis a vidaXL által kezelendő. Ez, többek között 

azt jelenti, hogy a vidaXL határozza meg az árverések állapotát és folyamát és a vidaXL jogosult 

meghatározni, hogy a vidaXL véleménye ésszerű alapú vagy sem, hogy megtiltsa bizonyos 

személyeknek a további részvételt, hogy bezárjon vagy megsokszorozzon árveréseket vagy hogy 

árveréseket (ezek összeállítását) módosítson, hogy ne ismerjen fel egy kínálatot, érvénytelennek állítja 

vagy felfüggessze ezt, árverések újra szervezését vagy visszamondását, vagy más szükséges művelet 

végrehajtását. 

6.2. Az árverés tartama az Árverező weboldalon fel van tüntetve. Továbbá, a vidaXL jogosult árverések 

bármikori felmondására, megszűntetésére vagy meghosszabbítására. Ha egy árverezés, technikai 

okokból nincsen megnyitva minden árverező számára, a vidaXL rendelkezik azzal a joggal, viszont nem 

köteles hogy e árverezést meghosszabbítsa. 

6.3. Egy árverezés esetében, az árverező köteles, a vidaXL által vagy nevében, az utasítások és a vidaXL 

által biztosított irányok követésére. 

6.4. Az árverés, az Árverező weboldal árverező katalógus listázása szerint fog történni. Azonban a jog 

sorozatonként eltér. 

6.5. Az árverező elfogadja azokat a speciális feltételeket, melyek egy internetes aukción és a (technikai) 

problémákon belül jelentkezhetnek. Ezek a problémák lehetnek: az Árverező weboldal vagy egy 

árverés hozzáférés lehetetlensége, egy tét feltevésének lehetetlensége, az Árverező weboldal és/vagy 

az alapul szolgáló hardver és/vagy internet csatlakozás és/vagy szoftverek hibái. Továbbá, az Árverező 

weboldal és/vagy az alapul szolgáló hardver karbantartása bizonyos problémákkal járhat, mely során 



 

 

korlátozott hozzáférése lehet az Árverező weboldalhoz és/vagy az árveréshez és/vagy amely egy 

ajánlat feltevésének útjába is állhat. 

7. cikkely – Az árverezés leírása 
7.1. A tétel leírása és minden Árverező weboldali információ a „legjobb tudás” alapon készültek, így 

előfordulhat hogy egy árverés leírás helytelen vagy nincs befejezve. 

8. cikkely – Az ajánlat 
8.1. Az ajánlatnak, az Árverező weboldalon található, a vidaXL által jelzett úton kell történnie. Az árverezés 

a „legmagasabb ajánlattevő” elve szerint működik. A vidaXL jogosult egy árverezés kimenetelének 

bármikori módosítására. Mindig van arra bizonyíték, hogy csak (egy) nyilvános vidaXL meghívó van 

ajánlat tételre. A vidaXL jogosult, hogy ne ismerjen fel egy ajánlatot, ha a vidaXL véleménye indokolt. 

8.2. Az ajánlattevő ajánlata, a vidaXL számára, egy törvényes ajánlatnak minősül. Az ajánlattevőt köti az 

ajánlata, mely nem vonható vissza és feltétel nélküli. Minden egyes ajánlattevő, mely ajánlatot tesz, 

kötődik az ajánlathoz és személyesen kötődik a vidaXL és az ajánlatából merülő kötelezettségek felé. 

Ez akkor is érvényes, ha az ajánlattevő a Harmadik fél nevében cselekszik. 

8.3. Ha több személy arra nyilatkozik, hogy együtt tesznek ajánlatot (vagy a múltban tettek ajánlatot), együtt 

és külön is felelősek a felmerülő kötelezettségek felé, így, a vidaXL felé. 

8.4. A vidaXL jogosult, hogy árveréseken vegyen részt, és hogy Harmadik felek nevében ajánlatokat tegyen. 

9. cikkely – Vásárlási megállapodás megkötése 
9.1. Bármely ajánlat, melyet a vidaXL árverésén tesz, egy törvényes ajánlatnak minősül a termék 

megvásárlásához. Nem vonhatja vissza ajánlatát, csak korlátozott, alkalmazandó jog szerinti 

körülmények között, mint például mikor a termék nem felel meg az aukciós weboldalon található 

leírásnak. 

9.2. Egy árverésen való részvétel nem jelenti azt, hogy az ajánlattevőnek lesz a termék eladva. Akkor is, ha 

az azt jelezte, hogy az árverezés a legmagasabb tét alatt történik, ez nem feltétlenül vezet vásárlási 

Árverező weboldal megállapodáshoz. 

9.3. Az ajánlattevő tudatában van annak, hogy az árverezés alatt árusított termékek a vidaXL tulajdonai. A 

vásárlási megállapodás a vásárló és a vidaXL közt kötődik meg. 

10. cikkely – Számlázás és fizetés 
10.1. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfélnek az online aukció befejezését követő 3 napon belül ki kell 

fizetnie a tartozás összegét. 

10.2. Mikor termékek vannak árusítva ügyfelek számára, 50%-nál több kifizetés soha nem megengedett. Ha 

előfizetés van előírva, az ügyfél csak akkor élhet jogaival, mikor az előlegfizetés teljesült. 

10.3. Az operátor fele, a fogyasztó köteles a nem helyes adat vagy fizetés azonnali jelentésére. 

10.4. Abban az esetben, ha a felhasználó ezt nem teljesíti, az operátor, jogi korlátozottságtól függően, 

jogában áll a fogyasztó költségeinek ésszerű változtatására. 

10.5. Az árverésen nyert termék fizetésénél nem megengedett kupon kódok használata. 

11. cikkely – Alkalmazandó jog 
11.1. Ezen az Általános árverezési feltételeken belül és az árverezésből származó vitákra a magyarországi 

jog alkalmazandó. 

12. cikkely – Egyéb előírások 
12.1. A vidaXL rendelkezik a joggal, hogy az Általános árverezési feltételeken bármikor módosítson. 

Módosítás esetében, az új feltételek a következő árverezésnél lépnek érvénybe. A jelenlegi, tranzakció 

kezdeti Feltételek addig érvényesek, míg e tranzakció véget nem ért. Az Ön folyamatos, feltételek 

módosítás utáni szolgáltatások igénybe vétele az Ön, kötelező beleegyezését jelenti. 


