
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „általános szerződési feltételek”) a United 

Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em., cégjegyzékszám: 05 09 018137, 

adószám: 11843157-2-05, telefonszám: +36 (46) 75 77 75, e-mail: info@unitedcallcenters.hu, a 

továbbiakban: „társaság”) által üzemeltetett www.int.ucc-pay.com oldal (a továbbiakban: 

„weboldal”) használatának a feltételeit tartalmazza. 

A weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, a felhasználó (a továbbiakban: 

„felhasználó”) elfogadja az általános szerződési feltételeket, és az abban foglalt tartalommal a 

társaság és a felhasználó között szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekrtv.”) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. 

1.  A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK  FELTÉTELEI  

1.1 A weboldalon elérhető szolgáltatások igénybe vételére bármely személy jogosult, aki az 

alábbi feltételeknek megfelel: 

a.) természetes személy, ha nagykorú és cselekvőképes, vagy ha a nagykorú 

cselekvőképességében korlátozott, úgy abban az esetben jogosult szolgáltatások 

igénybe vételére, ha ahhoz gondnoka teljes bizonyító erejű nyilatkozatában 

hozzájárult; 

b.) jogi személy, ha az alapításának országában a jogszabályoknak megfelelően jött 

létre, ennek megfelelően működik, és a regisztráció során az arra jogosult személy 

(törvényes képviselő vagy meghatalmazott) képviseli. 

1.2 A felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a társaságnak kétsége merülne 

fel a megadott adatok hitelességével kapcsolatban, úgy jogosult a felhasználót az adatok 

valódiságának igazolására felhívni. 

1.3 A felhasználó weboldalon elérhető szolgáltatások igénybe vétele során az alábbi adatokat 

adja meg (*kötelező adatok): 

a.) Vezeték és keresztnév* 
b.) Cégnév 
c.) Számlázási cím (ország, megye, város, utca, házszám, irányítószám)*; 
d.) E-mail cím*; 
e.) Telefonszám* 
f.) Adatvédelmi és ÁSZF nyilatkozat* 
g.) Megjegyzés 
h.) fizetéssel kapcsolatos adatok*: 

(i) bankkártya száma 
(ii) bankkártyára írt név 
(iii) bankkártya lejáratával kapcsolatos adat 
(iv) érvényesítési kód (CVV) 

 



2.  SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJFIZETÉS  

2.1 A jelen általános szerződési feltételek weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére 

vonatkozik. 

2.2 A felhasználó az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosult: 

A társaság ügyfeleinek bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása a korábban 

szerződésbe foglaltak alapján. 

 

2.3 A szolgáltatások igénybevételéért a felhasználók díjat kötelesek fizetni. 

2.4 A díjak mértékét a korábban megkötött szerződés / megrendelés tartalmazza. 

2.5 A díjakat a szolgáltatás igénybevétele előtt kell megfizetni az Unicredit Bank online 

bankkártyás fizetési rendszer segítségével, amely díj megfizetéséről a társaság a díj 

kiegyenlítésétől számított legkésőbb 8 napon belül álltja ki és küldi meg a számlát a 

felhasználó részére. A szolgáltatás igénybevételére a felhasználó, a vonatkozó díj 

megfizetését követően jogosult.  

  A bankkártyás fizetés révén a felhasználó kényelmesen és biztonságosan vásárolhat 

áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után a felhasználót az Unicredit Bank 

fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással 

lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a 

dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, 

majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán 

található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és 

Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon 

Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. 

Amennyiben a felhasználó Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön 

Bankjánál. 

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben 

fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! 

Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül 

lebonyolítandó vásárláshoz. 

 

2.6 A társaság jogosult egyoldalúan megváltoztatni a szolgáltatások díjazását. A megváltozott 

díjak az erről szóló árlista közzététele napjától irányadóak. 



3.  FELELŐSSÉG  

3.1 A weboldal minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az oldalon szereplő adatok valósak, 

pontosak, és időszerűek, a szolgáltatás pedig folyamatos és zavarmentes legyen, de ezekért 

semmilyen felelősséget sem vállal. 

4.  HATÁLYBALÉPÉS, MÓDOSÍTÁS  

4.1 A jelen általános szerződési feltételekben foglalt tartalommal szerződés jön létre a 

felhasználó és a társaság között, amely szerződés a szolgáltatás teljesítése napjáig hatályos. 

4.2 A weboldal bármikor jogosult a jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan 

módosítani, amelyről a felhasználót e-mailben értesíti. A módosítás a weboldal által 

megjelölt napon lesz hatályos, amely nem lehet korábbi, mint az értesítés napjától 

számított 8. (nyolcadik) nap. Amennyiben a felhasználó a hatálybalépést követően a 

szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta. 

5.  SZELLEMI ALKOTÁSOK  

5.1 A weboldal oldalon közzétett valamennyi tartalom, így a logók, képek, szövegek, hangok és 

az oldal forráskódja szerzői jogi oltalom alatt állnak, és azok használata a jogosult 

engedélyével lehetséges.  

5.2 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a „weboldal”, valamint az oldalon elhelyezett bármely 

logó és jelmondat a weboldal kereskedelmi megjelölései, és azok használatára a felhasználó 

csak a weboldal előzetes engedélyével jogosult.  

6.  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE  

6.1 Az oldal használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal bármely általa 

megadott személyes adatot kezelje. A weboldal a felhasználók személyes adatait, azok 

hozzájárulása alapján kezeli. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azonban a kötelező 

és a naplózott személyes adatok szolgáltatása hiányában a szerződéskötést és a 

szerződésszerű teljesítését a weboldal nem tudja vállalni. 

6.2 A személyes adatok kezelésének a célja, hogy a weboldal a szolgáltatást biztosítsa a 

felhasználónak. 

6.3 A személyes adatokat a weboldal a következő időpontokig kezeli: 

a.) Amennyiben a felhasználó a weboldal oldalon díjköteles szolgáltatást vesz 

igénybe, úgy az ezzel kapcsolatos személyes adatokat a weboldal jogosult a 

felhasználó külön hozzájárulása hiányában, illetve a hozzájárulás visszavonása 

ellenére a törvény által előírt megőrzési ideig kezelni, abból a célból, hogy az adó-

nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni. 



6.4 A weboldal jogosult a személyes adatok kezeléséhez adatfeldolgozót igénybe venni, illetve 

az adatfeldolgozót al-adatfeldolgozó igénybevételére is jogosíthatja. 

6.5 A személy adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekben a felhasználó a weboldal 

kapcsolattartójához fordulhat. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekben a 

felhasználó jogosult az illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

6.6 A felhasználó személyes adatok kezelésével kapcsolatos további jogait az adatkezelési 

tájékoztató tartalmazza. 

7.  KAPCSOLATTARTÁS  

7.1 A Szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással legjobb tudásuk szerint 
együttműködni. A Felek Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket az itt jelzett címre írásban 
kötelesek egymásnak megküldeni.  
 

A szolgáltató részéről:  
United Call Centers Kft.  
székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.,  
telefonszám: +36 (46) 75 77 75,  
e-mail: info@unitedcallcenters.hu 

 
8.  ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT SZERZŐDÉS  
 

8.1 A Szolgáltatás üzlethelyiségen kívül megkötött szerződésnek minősül, amennyiben a 
Felhasználó természetes személy. Ez esetben a jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelen pontban 
foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.  

 
8.2 A Felek viszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Felek közötti 

szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései vonatkoznak. 

 
8.3 A Felek kijelentik, hogy a Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást a jelen ÁSZF 

megfelelően tartalmazza, a Felhasználó az ÁSZF elolvasásával ezen tájékoztatást megkapta, 
melyet a Megrendelés aláírásával elismer. 

 
8.4 A Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy az elállási határidő lejártát 

megelőzően kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását. Ezzel együtt a Felhasználó tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás megkezdését követően mégis él az elállási jogával, 
úgy köteles megtéríteni a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült ésszerű költségeit. 

 
8.5 Elállási/felmondási jog 
 

a.) A Felhasználó a jelen Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül 
indokolás nélküli felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatás 
vonatkozásában, amennyiben a Szerződés teljesítése megkezdődött. 

 



b.) A Felhasználó a felmondási jogát a Szerződés 1. sz. mellékletében 
meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozata útján teljes bizonyító erejű magánokiratban 
gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek 
valamelyikére:  

 
Postai cím: United Call Centers Kft. 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em., 
e-mail-ben: info@unitedcallcenters.hu 
 (a nyilatkozat aláírt, beszkennelt változatával):  

 
c.) AFelhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt 

határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. 
 

d.) A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott 
szolgáltatásért járó ellenértékre Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon 
része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a 
Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó 
által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes 
összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a 
teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a Szerződés 
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján 
kell kiszámítani. 

 
8.6 Kellékszavatosság 
 

a.) A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai 
szerint. 

 
b.) A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel 

élhet: 
(i) Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás hibás, a 

Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a 
Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 
Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a 
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a 
Szerződéstől is elállhat. 

(ii) A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is 
áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha 
az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

 
c.) A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A 
Felhasználó a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn 
túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

 



d.) A Felhasználó a kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben 
érvényesítheti. 

 
e.) A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:  
 

(i) A jelen Szerződés aláírásától számított hat hónapon belül a 
kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs 
egyéb feltétele, ha a Felhasználó természetes személy és igazolja a 
Szolgáltatóval való Szerződés érvényes és hatályos fennállását. A 
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után, vagy ha a Felhasználó 
nem természetes személy, úgy a Felhasználó köteles bizonyítani, 
hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt 
a Szolgáltatásban. 

 
8.7 Panaszkezelés  

 
a.) A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő 

panaszait a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén 
teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.  

 
b.) Szóbeli panasz  

 
A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség 
szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Felhasználó a panaszkezelés módjával nem 
ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Felhasználó 
panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és 
jóváhagyhatja a Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja 
a Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja 
és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül 
indokolással ellátott választ küld.  
 
A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek 
szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.  

 
c.) Írásbeli panasz  

 
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató 
megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 
30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a 
Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.  
 
A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja 
el, vagy orvosolja.  
 
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, 
a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az 
elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással 
látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések 



indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a 
Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.  
 
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról 
készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig 
archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató 
leselejtezi.  

 
d.) Jogorvoslat  

 
Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy 
a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a 
Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:  
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi osztály 
Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 589. 
Telefon: 46/506-071 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető 
Testület 
Címe:   3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Levelezési cím:  3501 Miskolc, Pf. 376. 
Telefonszáma:  46/501-090 
 
Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem 
lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat. 

 
e.) A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel 

vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás 
keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online 
vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén 
ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés 
lehetőségéről és 
feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=ma
in.home.show&lng=HU 

 

9.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

9.1 Amennyiben a Szerződésben megbízásban foglalt kötelezettségeit a Szolgáltató saját 
hibájából nem tudja teljesíteni, úgy köteles a Felhasználót haladéktalanul, igazolható 
módon értesíteni. Az erről szóló értesítést követően a Szolgáltatás nyújtásának 
elmaradásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


9.2 Felek kijelentik, hogy a Szerződés és jelen ÁSZF minden jogot és kötelezettséget tartalmaz, 
ezen túlmenően semmilyen egyéb jogot és kötelezettséget egymással szemben nem 
vállaltak és nem kívántak rögzíteni, ez a Felek teljes megállapodása. 

 
9.3 Felek rögzítik, hogy minden olyan tény, körülmény, nyilatkozat, amely a szerződéskötés 

szempontjából lényeges, a Szerződés, illetve az ÁSZF részét képezi, ezen túlmenően 
semmilyen más kérdést rendezni nem kívánnak. 

 
9.4 Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent 

kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon 
vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer 
biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet 
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek 
elfogadását.  

 
9.5 Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt 

következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok 
védelmének kötelezettsége. 

 
9.6 Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek. 

 
9.7 Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások 

útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Felek 
a Keretszerződés és Eseti Szerződés alapján a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban 
felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá 
magukat. 

 
9.8 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, 

jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szolgáltatás tekintetében különösen az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a GDPR és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 

 
Miskolc, 2021. július 13. 
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