
Általános Szerződési Feltételek 
 
 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni 
webáruházunknak, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és 
kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF 
minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen 
dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 
megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan 
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! 

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatók meg: 

• Üzemeltetői adatok ismertetése 
• Kínált termékek, szolgáltatások körének bemutatása, kategória 

besorolása 
• Rendelési folyamat leírása 
• Fizetési lehetőségek bemutatása 
• Megrendelt termékek házhozszállításával kapcsolatos tájékoztató 
• Jótállási, garanciális információk, tudnivalók 
• Elállási jogról és gyakorlásának menetéről szóló ismertető 
• Adatkezelési információk 
• Szerzői jogi tudnivalók 

Üzemeltetői adatok 
Cégnév: Hangszer Pláza Kft. 
Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 30. fszt. 4. 
Adószám: 25343540-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-209612 
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Szerződés nyelve: Magyar  
Elektronikus elérhetőség: info@hangszerplaza.hu 
Telefonos elérhetőség: +36 1 268 0820 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg, házhozszállítással 
vagy üzleteinkben történő személyes átvétellel. A megjelenített szolgáltatások 
üzleteinkben vehetők igénybe személyesen. Kínálatunkban megtalálhatóak új és 
használt akusztikus és elektronikus hangszerek, hang-, fény-, stúdió- és 
számítástechnikai termékek, DJ és multimédiás eszközök, kiegészítők, kották, 
könyvek, DVD-k és ajándéktárgyak, valamint ezekhez kapcsolódó különféle 
szolgáltatások. 



A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatók: 

• Hangszer 
• Hangtechnika 
• Fénytechnika 
• Számítástechnika 
• Kiegészítő 
• Használt 
• Szolgáltatások 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azaz tartalmazzák a 
törvényben előírt 27%, kották és könyvek esetében 5%, használt termékek esetében 
0% ÁFA-t, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhozszállítás díját. 
Feltüntetett áraink csak internetes megrendelés esetén érvényes fix árak, azokból 
további kedvezményt – az esetlegesen érvényben lévő akciók és a rögzített 
értékhatárok alapján meghatározott kedvezmény kivételével – nem nyújtunk. 
Üzleteink ettől eltérő árazást alkalmazhatnak. Külön csomagolási költség nem kerül 
felszámításra! 

A termékek feltüntetett árai és rendelkezésre állási adatai tájékoztató jellegűek. 
Az esetleges hibákért, amelyek körültekintő eljárásunk ellenére is 
előfordulhatnak - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, 
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba 
miatt nem megfelelően megjelenített árra, továbbá az árfolyam-ingadozások és a 
gyártók, forgalmazók, beszállítók ármódosító tevékenységének következtében 
létrejött árnövekedésért, -csökkenésért felelősséget nem vállalunk, és az 
árváltoztatás jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a webáruházban történő 
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ilyen esetekben nem vagyunk kötelesek 
teljesíteni a szerződést a hibás áron, hanem felajánljuk a rendelés helyes áron 
történő teljesítését, vagy más helyettesítő terméket kínálunk. Ennek ismeretében 
a vásárló jogosult a szerződéstől elállni. Webáruházunk raktárkészlet információt 
nem jelenít meg, ezért az adott termék elérhetőségével kapcsolatban pontos 
tájékoztatás minden esetben ügyfélszolgálatunktól kérhető, elérhetőségeink 
bármelyikén. 

A termékekhez kapcsolódó képek, ismertetők, leírások, használati utasítások 
tájékoztató jellegűek, az ezek pontatlanságából, hiányából eredő károkért, 
valamint a termék csomagolása, összetétele, vagy más paramétereinek változása 
miatt felelősséget nem vállalunk. 

Rendelés menete 

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba a termékhez tartozó 
"KOSÁRBA RAKOM" gomb segítségével. 

2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, zárja be a 
megjelenő ablakot az annak jobb felső sarkában található "X" gombbal és 
folytassa a vásárlást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, 
ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Részletesen 



átnézheti a kosár tartalmát a "Kosár megtekintése" gomb 
megnyomásával, valamint törölheti a kosár tartalmát a "Kosár ürítése" 
hivatkozást választva, törölheti a kosárba került tételeket a mellettük 
található "X" gombbal vagy módosíthatja azok mennyiségét 
darabszámként megadva a "Mennyiség (db)" mezőben. A mennyiség 
megadását követően a kosár tartalmát a "Kosár tartalmának frissítése" 
gombbal frissítheti. Amennyiben rendelkezik ajándékutalvánnyal vagy 
promóciós kóddal, akkor ezt az "Ajándékutalvány vagy promóciós kód" 
mezőben adhatja meg a kedvezmény igénybevételéhez. Az "Irány a 
pénztár" gombbal léphet tovább a vásárlás menetében. 

3. Felhasználói információk megadása. Amennyiben már regisztrálta magát, 
akkor be tud lépni e-mail címe és jelszava segítségével, vagy Facebook 
fiókján keresztül. Ha még nem regisztrált, akkor lehetősége van 
létrehozni egy profilt vásárlásaihoz, de vendégként is rendelhet 
villámgyorsan, regisztráció nélkül.* 

4. Számlázási és szállítási címek megadása. 
5. Szállítási mód kiválasztása. Itt lehetősége van megjegyzést is írni 

rendeléséhez. 
6. Fizetési mód megadása. 
7. Megrendelés a "RENDELÉS FELADÁSA" gombbal. A rendelés elküldése előtt 

- illetve a vásárlási folyamat során végig - ellenőrizheti a megadott 
adatokat a képernyő jobb oldalán látható rendelés összesítőben. 

8. A megrendelés elküldését követően e-mail-ben értesítést kap a rendelés 
rögzítéséről. Ez az értesítő e-mail tájékoztató jellegű és nem minősül 
árajánlatnak, illetve szerződésnek. 

9. Beérkezett megrendelését telefonon vagy e-mail-ben minden esetben 
visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat és pontosítjuk az átvétel 
várható időpontját!** 

*A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben szeretné a legközelebbi 
vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a 
regisztráció elvégzése. Így a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és 
azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása 
nélkül! Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok 
alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Külön felhívjuk figyelmét a 
telefonszám és az e-mail cím pontos megadására, mert ezek hiányában 
meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítése. Az e-mail-ben 
történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail 
cím vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az esetleges adatbeviteli 
hibák technikai módosítására lehetőséget biztosítunk. Erre vonatkozó igényét 
jelezheti elérhetőségeink bármelyikén. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, 
későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. 

**A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10:00–18:00 között. Az 
egyéb időpontokban érkező megrendelések a következő munkanapon kerülnek 
feldolgozásra. 



Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mail-ben visszaigazolja, hogy 
mikor tudja teljesíteni megrendelését. Az általános teljesítési határidő legfeljebb 5 
munkanap a visszaigazolástól számítva. Általában a kiszállítás a rendelés 
visszaigazolását követő napon megtörténik, de bizonyos esetekben - speciális vagy 
egyedi termék rendelése esetén, illetve a termék rendelkezésre állásának 
függvényében - a szállítás 5-14 napot is igénybe vehet. 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, 
vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel 
történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő 
kiegyenlítése esetén az visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. 

Fizetési lehetőségek 
A megrendelt terméket fizetheti többféle módon: 

• Személyesen üzletünkben készpénzzel vagy bankkártyával 
• Online bankkártyával - csak a készleten lévő termékek esetén! 
• Utánvéttel futárnak - az áruutánvét legmagasabb összege készpénz 

fizetés esetén 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint, bankkártyás fizetés 
esetén nincs korlátozás 

• A Hangszer Pláza Kft. bankszámlájára történő előre utalással 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján 
minden költséget tartalmaz. 

Házhozszállítás esetén a számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. 

Szállítási információk 
Webáruházunk megrendeléseit az MPL, 24H, DPD és GLS futárszolgálat teljesíti. A 
csomagok kézbesítése munkanapokon történik 08:00-17:30 között. Amennyiben 
ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű 
(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat 
kétszeri kézbesítést kísérel meg. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a 
megrendelőre terheljük! 

A házhozszállítás díjszabása 

49 900 Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes az ország egész 
területére! 49 900 Ft alatti megrendelésnél egységesen 1 790 Ft 
a belföldi kiszállítás díja. A kiszállítás napját minden esetben előre egyeztetjük a 
megrendelővel. 

Személyes átvétel üzleteinkben 

Megrendelt termékeit személyesen is átveheti budapesti üzletünkben. Az átvétel 
időpontját minden esetben előre egyeztetjük a megrendelővel. Amennyiben 
rendelését nem tudja átvenni - és ezt nem jelzi nekünk elérhetőségeink 
bármelyikén - az átvételi értesítő e-mail kézhezvételétől számított 14 napon belül, 



fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljunk. 
 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan 

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket, amennyiben a csomag 
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött 
csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, az újraküldést 
kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban 
ismételten elindítani! 

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és 
esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne 
vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni! 

Garanciális feltételek 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 
(IX.22.) kormányrendelet, illetve a kormány 270/2020. (VI.12.) számú rendelete 
(„kormányrendelet”) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás 
tekintetében, illetve az innovációért és technológiáért felelős miniszter 18/2020. 
(VI.12.) ITM rendelete alapján a jótállási idő az eladási ár függvényében 
2021.01.01-től a következőképpen alakul: 

• 10 000 - 100 000 forintig: 1 év 
• 100 000 - 250 000 forintig: 2 év 
• 250 000 forint felett: 3 év 

Amennyiben a gyártó által biztosított jótállás időtartama ennél hosszabb, akkor a 
fogyasztó szempontjából kedvezőbb jótállási időtartam vonatkozik a termékre. 
Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancialevélen megjelölt 
címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá 
elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontra történő 
eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül 
webáruházunk szervizpontjára is visszaküldheti a 1072 Budapest, Rákóczi út 30. 
fszt. 4. címre. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azokat 
minden esetben visszaküldi a feladónak! 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 
(IX.22.) kormányrendelet részleteinek megtekintése 
itt: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.222971 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a 
megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, indoklás nélkül 
elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Vásárlástól való elállás 



A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a 
megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, indoklás nélkül 
elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 12 hónap elteltéig gyakorolni az 
elállási jogát. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén 
kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem 
rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog: 

• Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a 
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ 

• Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása 
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék 
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak 

• Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes 
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a 
fogyasztó a csomagolást felbontotta 

• Letölthető szoftver esetén ha a fogyasztó kifejezett, előzetes 
beleegyezését adta ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a felmondási 
határidő letelte előtt megkezdődjön, és a beleegyezés megadásával 
egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel 
elveszti felmondási jogát. 

• Ha valaki cég nevében eljárva vásárol, mivel a fogyasztói körbe nem 
tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogi személyek 

A webáruházunkban történő letölthető szoftvervásárlással kifejezett, előzetes 
beleegyezését adja ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a felmondási határidő 
letelte előtt megkezdődjön, és a beleegyezés megadásával egyidejűleg nyilatkozik 
annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát. 

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a 
fogyasztó részére. 

Kivonat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletből: 

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés 
esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás 
nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők 
között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § 
vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a 
fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli 
felmondási jog illeti meg. 



(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő 
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott 
tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az 
első szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 
átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének 
napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy 
az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a 
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a 
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében 
meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása 
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, 
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
g) olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a 
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és 
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, 
azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot 
követően kerül sor; 
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási 
munkálatok elvégzése céljából; 
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbontotta; 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések 
kivételével; 
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 



kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben 
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak 
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § 
szerinti jogát. 
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a 
fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás 
elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy 
termékekre kiterjed. 

A törvény további részleteinek megtekintése 
itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 

Az elállási jog gyakorlásának menete 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott 
elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő 
jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő 
jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés 
esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a 
postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat 
segítségével juttassa vissza cégünk címére. Fontos, hogy a termék 
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a 
portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! 
Igény szerint a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük 
csomagfeladási szándékáról. A szállítás díját a csomag feladásakor a futárnak kell 
megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a 
nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a vásárlót terheli! 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videokamerával rögzítésre kerül 
a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges 
későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, ha a 
visszaküldött termék sérült, vagy hiányos).  

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Hangszer Pláza Kft. a vásárló 
által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés 
alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!) 

Szerzői jogi információk 
A jelen webhelyen található összes szöveg, kép, hang, video vagy egyéb adat 
szerzői jogvédelem alá esik és a Hangszer Pláza Kft., valamint partnerei (gyártók, 
beszállítók) tulajdonát képzi. Előzetes írásos engedély nélkül tilos a tartalom 
feldolgozása, másolása, felhasználása. A közölt anyagok mentése vagy nyomtatása 
kizárólag saját felhasználás céljából történhet, de azok további felhasználása, 
terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi 
forgalomba hozatala nem megengedett. 



A YAMAHA Music Europe GmbH általános értékesítési 
feltételei 
A Yamaha CLP-785 és CLP-795GPPE Clavinova digitális zongorák vásárlásakor a A 
YAMAHA Music Europe GmbH általános értékesítési feltételei érvényesek, melyek 
megtekinthetők 
itt: https://hangszerplaza.hu/images/companies/1/documents/Yamaha-General-
Conditions-of-Sale_HU.pdf 

 


