ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Vértes Energetika Kft.
Székhely: 2851 Környe, Rózsa utca 31.
Iroda/Telephely: 2851 Környe, November utca 8.
Tel: 34/578-579
Mobil: 70/2565-909
Web: www.vertesenergetika.hu
Mail: iroda@vertesenergetika.hu

Cégadatok:
1. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA
A Vértesenergetika Kft ügyfeleivel és érdeklődőivel elsősorban telefonon illetve e-mailen keresztültartja a
kapcsolatot.
A munkanapokon 12:00 óráig beérkezett e-mailekre legkésőbb aznap 18:00 óráig, a 12:00 óra után beérkezett emailekre legkésőbb a következő munkanapon 12:00 óráig érdemi választ adunk. Az érdemi válasz azt jelenti,
hogy megválaszoljuk az e-mailt, vagy megírjuk, hogy mikor tudunk választ adni.
A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek és telefonszámok:
Telefon: +36 34 578 579
Mobil: +36 20 328 86 83
Fax: +36 34 578 578
E-mail: iroda@vertesenergetika.hu
2. AZ ÜZEMELTETŐ - ADATKEZELŐ ADATAI
Az ADATKEZELŐ neve: Vértesenergetika Korlátolt Felelősségű Vértes Energetika Kft
Az ADATKEZELŐ rövidített neve: Vértesenergetika Kft
Az ADATKEZELŐ székhelye: 2851 Környe Rózsa u. 31.
Az ADATKEZELŐ postacíme: 2851 Környe Pf.: 46.
Az ADATKEZELŐ cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 11-09-015841
Az ADATKEZELŐ adószáma: 14881291-2-11
Az ADATKEZELŐ EU adószáma: HU14881291
Az ADATKEZELŐ NAIH azonosító száma: NAIH-138765/2018 , NAIH-139037/2018
Az ADATKEZELŐ kamarai nyilvántartási száma: 23A20873 (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
építkezésről szóló 191/2009 Korm. rendelet 35. § (4) bekezdése alapján kiadott nyilvántartási szám)
3. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE
Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig
Telefon: +36 34 578 579

(kérjük, ha nincs válasz, a mobilszámot szíveskedjen hívni!)

Mobiltelefon: +36 20 328 86 83
E-mail: iroda@vertesenergetika.hu
4. AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA
A weboldalak tárhelyszolgáltatója a DotRoll Kft. (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. /Albertirsai út 5-7.,
web: dotroll.com, e-mail: domreg@dotroll.com, telefon: +36-1-432-3232)
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ADATKEZELŐ : Vértes Energetika Kft. Székhely: 2851 Környe, Rózsa utca 31.
Iroda/Telephely: 2851 Környe, November utca 8.
NAIH azonosító: NAIH-138765/2018 , NAIH-139037/2018

ELÉRHETŐSÉGEK: Tel: 34/578-579
Web: www.vertesenergetika.hu
Mail: iroda@vertesenergetika.hu
ADATKEZELŐ Vértes Energetika Kft. Székhely: 2851 Környe, Rózsa utca 31.
(a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi
tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a honlapja működtetésével kapcsolatos
adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Felhasználó : ( a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő természetes és/vagy jogi személy,
szervezet aki a Szolgáltatónak személyes adatait megadja.
Weboldalaink tárhelyeit megfelelően biztonságos tárhelyszolgáltató biztosítja:
DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
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A Felhasználók adatait a tárhelyünkön, biztonságos körülmények között tároljuk.
A Vértes Energetika Kft által üzemeltetett Termékkatalógus és Weboldal megfelelő biztonsági rendszerű,
használata nem jelent kockázatot. Weboldalunk biztonságos SSL titkosítást alkalmaz, a weboldalunk és
termékkatalógusunk látogatása közben az Ön számítógépe és a szerver között titkosított csatornán keresztül folyik
az adatkommunikáció. A Termékkatalógus és a Weboldal megfelelő műszaki és biztonsági rendszerekkel
rendelkező tárhelyszolgáltatónál került elhelyezésre.
A Vértes Energetika Kft., mint adatkezelő által kiadott jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást
adjunk az adatok általunk történő gyűjtéséről, felhasználásáról. Az Adatvédelmi Nyilatkozat a vertesenergetika.hu,
energetikashop.hu domainok, és ezen domainokhoz kötődő aldomainokon üzemeltetett weboldalakon gyűjtött
személyes adatokra vonatkozik.
Adatvédelem, adatkezelés
Az ADATKEZELŐ az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.
Az ADATKEZELŐ elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információszabadság és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. Az ADATKEZELŐ a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
amely az adatok biztonságát garantálja.
Az ADATKEZELŐ által üzemeltetett weboldalakon és termékkatalógusban a személyes adatok megadása minden
esetben önkéntes, a felhasználó tevőleges hozzájárulásán alapul. Az esetleges regisztráció, hírlevélre, promóciós
ajánlatra jelentkezés alkalmával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy
az általa megadott adatait az ADATKEZELŐ a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig
nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt
önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
A Felhasználó felelőssége hogy az általa megadott személyes adatok a saját személyes adatai, azok a valóságnak
megfelelnek.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Vértes Energetika Kft.
Székhely: 2851 Környe, Rózsa utca 31.
Iroda/Telephely: 2851 Környe, November utca 8.
Tel: 34/578-579
Mobil: 70/2565-909
Web: www.vertesenergetika.hu
Mail: iroda@vertesenergetika.hu

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.)
13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási címek, rendelési címek és a
szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, pl a Felhasználó által az ADATKEZELŐ rendelkezésére
bocsátott építészeti, gépészeti tervek, alaprajzok.
Az adatkezelés időtartama: Az ADATKEZELŐ az adatokat a Felhasználó regisztrációjának fennállása alatt, vagy
a Felhasználó kérésére törli az adatokat.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjával, hírlevélre, promóciós ajánlatra történő jelentkezéssel
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ADATKEZELŐ elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszköz, közösségi oldalak útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.
Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor, ingyenesen, korlátozásoktól mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.
Hozzájárulás törlésének kérése elindítható a hírlevelek, promóciós ajánlatokban található un. „Leiratkozom” link
használatával.
Hozzájárulás visszavonásához a regisztrált e-mail címről küldjön törlési kérelmet az alábbi e-mail
címre: iroda@vertesenergetika.hu . Az ADATKEZELŐ a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az
adatvédelmi biztos elrendelte.
A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról,
tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.
A tájékoztatást az ADATKEZELŐ elérhetőségein kezdeményezheti.
Amennyiben a korábban megadott személyes adatairól szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné azokat
felülvizsgálni, javítani vagy törölni, az iroda@vertesenergetika.hu email címen léphet velünk kapcsolatba.
Kérésében kérjük, világosan jelölje meg, mely adatot szeretné megváltoztatni, vagy törölni.
Hírlevélről és egyéb információs csatornáról történő leiratkozás:
Bármikor ingyenesen leiratkozhat szolgáltatásunkról. Ebben az esetben minden nálunk tárolt személyes adatát
töröljük a rendszerből.
A leiratkozáshoz teljes körű, ingyenes segítséget nyújtunk elérhetőségeinken.
A leiratkozást, adattörlést Ön is kezdeményezheti a jelentkezéskor megadott email címről küldött, egyértelmű
üzenettel, amiben kéri személyes adatai törlését rendszerünkből.
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Ebben az esetben az Ön személyes adatait visszavonhatatlanul töröljük rendszerünkből.
Személyes adat: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok úgy mint vezetéknév,
keresztnév, e-mail cím, születési dátum, lakcím, telefonszám.
Személyes adat definíciója idézve:
Forrás megjelölése:
„2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” törvényből.
„az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.”
Az alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak, definíciók:
Értelmező rendelkezések idézete az idevonatkozó törvényből:
Forrás megjelölése:
„2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”

3. Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazása során:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult
szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a
büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
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ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra,
a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.7 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
16.8 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.9 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adaton végzik;
18.10 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok
feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
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20.11 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
25.12 kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet
folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező
belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok
védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
26.13 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés.
Személyes adatokat az alábbi esetekben kérhetünk Önöktől:
-

Hírlevélre történő feliratkozás alkalmával.

-

Ajánlatkérés alkalmával.

-

Vásárlás, vagy szolgáltatásaink megrendelésekor.

A személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk fel:
- az Ön igényeihez igazított ajánlatok küldése e-mail-ben
- marketing és/vagy promóciós ajánlatok
- termék vagy technológiai újításainkról ingyenes tanulmányok, tájékoztatók küldése
Személyes adatait a fentebb felsorolt célokra használjuk, harmadik fél számára nem adjuk ki.
Biztonság: A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív
eszközökkel biztosítjuk.
A kezelt egyéb adatok köre: Tervrajzok, fotók, fogyasztási adatok kezelése a Vértes Energetika Kft dolgozói és
a Vértes Energetika Kft partnerei pl tervezők, termékforgalmazók.
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Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az ADATKEZELŐ
munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Sütik (cookie) kezelése
Ahogy a weben általában minden weboldallal rendelkező vállalkozás így, a Vértes Energetika Kft is használ sütiket
a weboldalain.
Mi az a süti? ( cookie )
A süti (cookie) egy kis teljesen veszélytelen fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet
látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az
online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók
számára.
SÜTI - COOKIE kezelés:
Weboldalaink és Termékkatalógusunk alapvetően két típusú cookie-t használhat:
Átmeneti (session) cookie:
Ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookiek elengedhetetlenek a weboldalaink és webáruházunkkal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások
megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie:
Állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, találati
listák beállítások tárolása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában.
Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k
lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki
felkeresi az áruházat. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.
Harmadik fél cookie-k:
A weboldalaink és webáruházunk harmadik fél (hirdetők, statisztikai, autentikáció) szolgáltatásait veheti igénybe
hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. Statisztikai, vásárlási folyamatok
mérésére, nyomon követésére. Továbbá harmadik fél által üzemeltetett beléptető alkalmazások használatával.
A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések
tartalmának személyre szabása céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP
cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat az
áruházon keresztül gyűjtésre kerül.
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Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy
az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel
érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások
szerint.
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.
Honlapunk használja a Google Analytics szolgáltatást így ezen szolgáltatás sütijeit is. A Google Analytics sütikkel
kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon
engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése
vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy
felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus
elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat


Google Chrome



Firefox



Microsoft Internet Explorer 11



Safari

Adatvédelmi nyilatkozat frissítése: jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot időről-időre változhat.
Adatvédelmi nyilatkozat hatályos tartalma minden esetben letölthető weboldalunkról, az alábbi linkről:
https://www.vertesenergetika.hu/letoltes/adatvedelmi.pdf
Ha bármilyen okból kifolyólag nem tudja letölteni, kérheti elérhetőségeinken, mi díjmentesen emailben elküldjük.
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