
 

Felhasználói információk 

 

Készült az áruhitelezés.hu és aruhitelezes.hu weboldalak számára. 

Üzemeltető: ÁRUHITELEZÉS Kft. (a későbbiekben szolgáltató) 

Működés, használat: 

Weboldalaink felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a látogatók számára, a 

menüpontok segítségével könnyedén navigálhat. Minden menüpont elnevezése eleve tájékoztat a 

mögötte elérhető információkról. 

Oldalaink a következő URL parancsok megadása után érhető el: 

- http://áruhitelezés.hu 

- http://www.áruhitelezés.hu 

- https://áruhitelezés.hu 

- http://aruhitelezes.hu 

- http://www.aruhitelezes.hu 

- https://aruhitelezes.hu 

Oldalaink elrendezése, fentről lefelé haladva: 

Legfelső sor: Minden oldal legfelső sorában a szolgáltató logója mellett található egy e-mail cím, 

amelyre bármikor lehet levelet küldeni. Mellette található az a telefonszám, mely mindenki 

rendelkezésére áll, ha szóban szeretne tájékozódni. A sor végén található Facebook oldalunk linkje, 

melyre klikkelve-kattintva új lapon Facebook oldalunk fog megjelenni. 

Menüsor: Minden oldalon megjelenik. A menüsor öt menüpontból áll, ezek leírása jelen 

dokumentumban lejjebb található. A menüsor alatt található a szolgáltató logója és hirdetésünk. 

Oldal törzse: Ennek tartalma menüpontonként változik, ezek tartalmát jelen dokumentum további 

részében tárgyaljuk. 

Partnereink: Minden oldalon megjelenik. Itt soroljuk fel azon hitelintézeteket, amelyek áruhiteleit 

ügyfeleink rendelkezésére bocsájtjuk, amennyiben velünk kötnek szerződést. 

Kapcsolat: Minden oldalon megjelenik. Amennyiben kérdése, felvetése van, kérjük, forduljon hozzánk 

bizalommal a KAPCSOLAT oldalon található elérhetőségeink valamelyikén! Várjuk hívását, vagy 

küldjön levelet! 

Impresszum: Minden oldalon megjelenik. Itt olvasható a szolgáltató megnevezése, címe, elektronikus 

levélcíme. Itt elolvasható a szolgáltató által kiadott, csak a weboldalak működésére vonatkozó 

„Általános szolgáltatási feltételek”, „Adatkezelési nyilatkozat”, illetve innen érhető el ez a dokumentum, 

a „Felhasználói tudnivalók”. 

 

Menüpontok és oldal törzsek: 

1. Főoldal 

A weboldal megnyitása után a „Főoldal”-ra jut a látogató. Itt általános információkat talál, valamint 

rövid leírást a vállalkozásunk által kínált szolgáltatásokról. 

 

http://áruhitelezés.hu/
http://www.áruhitelezés.hu/
https://áruhitelezés.hu/
http://aruhitelezes.hu/
http://www.aruhitelezes.hu/
https://aruhitelezes.hu/


2. Együttműködési lehetőségek 

Rövid, képes bemutató a kereskedő vállalkozások áruhitelezéssel kapcsolatos lehetőségeiről. 

3. Rólunk 

Vállalkozásunk rövid bemutatkozása, céljaink itt található. 

4. Szolgáltatások 

A vállalkozásunk által kínált szolgáltatások felületes kínálata. 

5. Kapcsolat 

A szolgáltatást nyújtó vállalkozás elérhetőségei itt találhatók. Ezen oldalról lehet üzenetet küldeni a 

szolgáltató számára. A következő adatokat kell megadni: 

- Név: Az üzenet küldőjének neve, vagy megszólítása (maximum 40 karakter hosszú szöveg). 

- E-Mail cím: az az elektronikus levélcím, amelyre vállalkozásunk válasza érkezni fog 

(maximum 70 karakter hosszú szöveg, valós e-mail cím). 

- A levél tárgya: Az üzenet címe, tartalmára utaló megjegyzés, vagy bármi más (maximum 60 

karakter hosszú szöveg). 

- Üzenet szövege: Ide lehet írni az üzenetet, mely maximum 300 karakter hosszú lehet. 

 

 

Jogi információk: 

Ha bármilyen hibát tapasztal, vagy bármilyen kifogással szeretne élni a honlap működésével 

kapcsolatban, akkor azt jelezze az ÁRUHITELEZÉS Kft. felé e-mailben vagy telefonon. Elérhetőségi 

adatainkat megtekintheti a weblap „Kapcsolat” oldalán. 

 

Adatkezelési alapelvek: 

Az oldalainkon elérhető „Adatvédelmi nyilatkozat” leírja az Ön számára a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, amely a weboldalról történő levélküldést érinti. Kérjük, olvassa 

el. 

 

Általános szerződési feltételek: 

Oldalainkon elérhető az „Általános Szerződési Feltételek”, melyből tájékoztatást kaphat az 

irányelvekről az oldalak működését illetően. Kérjük, olvassa el. 

A későbbi segítségnyújtással kapcsolatban, a különböző ügyek intézésével kapcsolatban, a megkötött 

szerződésekkel kapcsolatban, vagy magával a szolgáltatással kapcsolatban, illetve azok 

körülményeivel kapcsolatban vállalt felelősség, és kínálat vagy ígéret teljesítésére vonatkozóan ezen 

dokumentumok nem nyújtanak felvilágosítást. Az érdeklődő vagy a látogató kapcsolatfelvétel után kap 

tájékoztatást a szolgáltató által kínált szolgáltatásokról, azok miben létéről, illetve azok körülményeiről, 

valamint a pontos részletekről. 

 

Kelt: Szeged, 2019. április 01. 

 


