
 

ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK 
(továbbiakban „Előfizetési Feltételek”) a Silver Kiadó Kft által kiadott La femme 

magazin (továbbiakban ”Kiadvány”) előfizetésére 

 
I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 

E feltételek szabályozzák a Silver Kiadó Kft (a továbbiakban ”Kiadó”) kiadásában megjelenő 
Kiadvány előfizetésének szabályait, az előfizetőkkel létrejött szerződéses kapcsolat feltételeit. 
Előfizetésre vonatkozó megrendelés esetén az előfizető a megrendelés kiadóhoz történő 
eljuttatásával az Előfizetési Feltételek szabályait magára nézve kötelezőnek elfogadja el. A 
kiadó jogosult az Előfizetési Feltételek szabályainak egyoldalú módosítására. Vállalja, hogy a 
módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal a módosított Előfizetési Feltételek szövegét 
honlapján (www.lafemme.hu) tájékoztatás céljából elhelyezi. A módosított Előfizetési 
Feltételek a módosítás hatályba lépését követően - de nem előbb, mint a honlapon való közlés 
dátuma - megkötött előfizetői szerződésekre vonatkozik. 

II. KIADÓ ADATAI 

„Silver Kiadó” Kiadói - Média- és Tartalomszolgáltató Kft. 
Székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. 
Cégjegyzékszáma: 01-09−887841 
Telefonszáma: (1) 799 1400 
Faxszáma: (1) 799 1401 
Honlap: www.lafemme.hu 
Email címe: elofizetes@lafemme.hu 

III. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Megrendelés 

3.1 Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, ha az előfizető az Előfizetési Feltételekben 
meghatározott adatok megadásával az előfizető a megrendelést a Kiadónak leadja, és a 
megrendelés alapján a Kiadó által elkészített írásbeli visszaigazolás alapján az előfizetés 
díját az előfizető határidőben és hiánytalanul megfizeti. 

Előfizetés legalább négy lapszámra vonatkozóan határozott időre, vagy négy 
lapszámonként automatikusan megújuló határozatlan időre szól. 

3.2 A Megrendelés történhet: 

a) Személyesen: a Kiadó székhelyén személyesen (1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. 
hétfőtől péntekig 9.00 és 16.00 óra között); 

b)  Telefonon vagy faxon: a Kiadónál telefonon a (1) 799 1400 telefonszámon, hétfőtől 
péntekig 9.00 és 16.00 óra között; faxon: (1) 799 1401 

c) Levélben: a Kiadónak címzett, a megrendelés visszaigazolásához szükséges minimális 
adatokat tartalmazó levélben (Silver Kiadó Kft 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55.) 



La femme Magazin 

Általános Előfizetési Feltételek 

Érvényes: 2011. január 1-től 

 

d)  E-mail útján: elofizetes@lafemme.hu 

e) Vagy az alábbi weboldalon: www.lafemme.hu 

3.3 A Megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

i) igényelt példányszám 
ii) előfizetési díj fizetésének módja 
iii) az előfizető neve, pontos címe, cég esetében a cég neve, cégjegyzékszáma, adószáma,  
iv) a Címzett neve, pontos lakcíme (aki részére a kiadványt kézbesíteni kell)  

A fenti iv) pontban megjelölt Címzett nem azonos az előfizetővel az előfizető szavatolja, 
hogy a címzett adatainak megadására felhatalmazással rendelkezik. 

Ha a megrendelés a fenti adatokat nem tartalmazza vagy azok pontatlanok, a megrendelés 
nem tekintendő érvényesnek. Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó 
megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek. 

3.4 A Kiadó a beérkezett Megrendeléseket írásban visszaigazolja és a megrendelés tartalmától 
függően az előfizetési díj befizetéséhez szükséges csekket postázza az előfizetőnek. A 
megrendelésben szereplő adatokat az előfizető köteles ellenőrizni. Bármilyen kifogás, 
észrevétel esetén köteles ezt haladéktalanul írásban közölni.  

Amennyiben az előfizetési díj átutalással, készpénzben vagy bankkártyával került 
kiegyenlítésre, a kiállított számlát a Kiadó utóbb postázza az előfizető megrendelésen 
megadott címére. 

A visszaigazolásban a Kiadó megjelöli a fizetési határidőt, amelyen belül a megrendelt 
kiadvány előfizetési díját kell kiegyenlíteni valamint a megrendelt kiadvány kézbesítésének 
kezdő hónapját.  

Előfizetési díj kiegyenlítettnek akkor minősül, ha az összeg a kiadó bankszámláján 
jóváírásra kerül vagy az Előfizetési Feltételek feltételei szerint készpénzben a Kiadó által 
megadott címen befizetésre került.  

Amennyiben az előfizető az előfizetési díj megfizetését az előfizető bármilyen ok miatt 
késedelmesen teljesíti úgy ebben az esetben a kiadó jogosult az előfizetést a megrendelt 
kiadvány következő megjelenési idejétől kezdődően érvényesnek és hatályosnak tekinteni.  

Bármilyen előfizetéssel kapcsolatos kérdésben a Kiadó az alábbi elérhetőségein ad 
tájékoztatást: Tel: (1) 799 1400, Fax: (1) 799 1401, E-mail: info@lafemme.hu 

Módosítás, adatváltozás 

3.5 A megrendelés módosítása kizárólag írásban lehetséges.  

A Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy 
változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának 
megjelölésével, az előfizető köteles haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás a 
vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 15. napon válik hatályossá. 

mailto:elofizetes@lafemme.hu
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Kiadó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amely a késedelmes bejelentésből vagy a 
bejelentés elmulasztásából ered. (rossz címre történő kézbesítés vagy kézbesíthetetlenség 
stb.) 

Előfizetői nyilatkozat 

3.6 A megrendelés megadásával az előfizető nyilatkozik, hogy a jelen Előfizetési Feltételek 
feltételit magára nézve kötelezőnek tekinti. 

A megrendelés megadásával kijelenti továbbá, hogy a megrendelésben szereplő adatokat 
önkéntesen adta meg, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatokat a Kiadó a megrendelés 
teljesítése érdekében valamint a Kiadó egyéb szolgáltatásainak népszerűsítése, információ 
közlése céljából 3 (három) évig kezelje, illetve a Kiadóval szerződéses kapcsolatban álló 
adatkezelőknek rögzítés, karbantartás, feldolgozás céljából átadja (beleértve az adatok 
elektronikus adatrögzítést, feldolgozást is) 

Kiadó nyilatkozata 

 3.7  Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizető által megadott adatokat kizárólag a 
megadott a megjelölt célból és a megadott ideig , az irányadó jogszabályok szerint (1992. 
évi LXIII. Törvény) tartja nyílván és kezeli. Határidő lejártát követően illetve az előfizető 
adatok törlésére vonatkozó írásbeli értesítését követően törli. 

IV. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

4.1 Az Előfizetési Jogviszony megszűnik: 
a) a határozott idejű Előfizetés esetében a határozott idő lejártával illetve a 4.3 pontban 

meghatározott esetben; 
b) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé 

bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével; 
c) határozatlan időre szóló előfizetés esetén az Előfizető írásbeli felmondásával, amelynek 

hatálya a felmondás Kiadó részére történő kézbesítését követő megjelenésre kerülő 
kiadvány(ok)ra terjed ki; 

d) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy 
nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díjbefizetés beazonosíthatatlan vagy a 
kézbesítés nem megvalósítható. 

Az előfizetési jogviszony megszűnik továbbá az előfizetett kiadvány kiadásának 
megszüntetésével. Ebben az esetben a Kiadó a még nem teljesített időszakra vonatkozó 
befizetett előfizetési díjakat 60 napon belül visszatéríti. Kiadvány megszüntetése miatt a 
kiadót az előfizetők irányában egyéb fizetési kötelezettség nem terheli, azt kifejezetten 
kizárja (kamat stb.) 

Az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén b)-d) pontok szerinti esetekben a 
befizetéssel már hatályosult egyes határozott idejű Előfizetések lejártáig az előfizetett 
Kiadványok kézbesítésre kerülnek. A d) pont szerinti esetben a Kiadó megkísérli az 
adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az 
Előfizető részére 60 napon belül visszatéríti. 
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4.2. A megrendelt Kiadványt érintő különböző kiadói változtatások (méret, példányszám, 
megjelenés időpontja) nem ad jogalapot az előfizetői jogviszony felmondására illetve 
egyéb a reklamáció benyújtására.  

4.3. Amennyiben a kiadvány periodicitása változik a Kiadó erre vonatkozó döntését a 
változtatás tervezett időpontja előtt megjelent utolsó kiadványban valamint a honlapján 
közli. Előfizető ebben az estben jogosult az előfizetői szerződést felmondani. Ebben az 
esetben a Kiadót a 4.1. pontban foglaltak szerinti díj visszatérítési kötelezettség terheli.  

V. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ 

5.1 A Kiadványra vonatkozó mindenkor aktuális előfizetési díjak a Kiadvány 
impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett www.lafemme.hu honlapon érhetők el. 
Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés beérkezésének időpontja az irányadó. 

Az előfizetési díj megfizetése történhet:  
a) készpénzben (a Kiadónál); 
b) készpénz-átutalási megbízással (csekken); 
c) folyószámláról átutalással; 
d) interneten keresztül bankkártyás fizetéssel 

5.2 A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó (vagy Terjesztő) bankszámláján 
történő beazonosítható jóváírásától számított 30 napon belül kerül sor. 

VI. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE 

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a levélszekrénybe 
kézbesíti. A Kiadványokat becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva, juttatja el 
az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez. 

6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – 
ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani.  

A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és 
biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró 
mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos 
elhelyezését.  

Amennyiben a levélszekrény (postaláda stb.) mérete miatt vagy egyéb okból nem alkalmas 
a kézbesítésre, a hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal 
felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra. 

6.3. A mindenkori Terjesztő fenntartja a jogot a kézbesítés időpontjának megválasztására.  

VII. REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE 

7.1 A Kiadó az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Címzettekkel való 
kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó 
rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet/ 
reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében 
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köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért 
adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak). 

7.2.  A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következők: 
Kiadó esetében: Silver Kiadó Kft, 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. 
Telefon: (1) 799 1400, Fax: (1) 799 1401 

7.3 A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra 
kerül 30 napon belül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást 
kap.  

7.4. Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját az érintett Kiadvány kézbesítését, 
vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül juttatja el a címzettnek.  

VIII. TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS 

Az Előfizető a Megrendeléssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a távollévőkről kötött 
szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § e) pontja alapján az Előfizető 
ugyanezen Korm. rendelet 4. § szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja. 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1 Jelen Általános Előfizetési Feltételek mindenkor hatályos szövege a Kiadó 
www.lafemme.hu honlapján elérhető. 

9.2. A Kiadó a módosítás jogát fenntartja, kötelezi magát arra, hogy a módosítást a változás 
hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról 
szóló értesítést a Kiadó www.lafemme.hu internetes honlapján közzéteszi. 

9.3.  Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a 
Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Előfizetési 
Feltételeket. Az Előfizetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadóak.  

Jelen Előfizetési Feltételek 2011. január 1. napján lépnek hatályba és az ezt követően létrejött 
Előfizetési Jogviszonyokra vonatkoznak. 

Silver Kiadó Kft 

 


