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Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek
a CaritART
Kortárs Művészeti Műhely és Alkotóház
működtetéséről
Hatályos: 2017. május 12-től
A Design Depo Kft által létrehozott és üzemeltetett CaritART on-line Kortárs
Művészeti Műhely és Alkotóház honlapjának meglátogatásával, a megadott e-mail
elérhetőségek valamelyikén történő megkeresésével vagy megrendelésének
leadásával Ön a Design Depo Kft. ügyfele, megrendelője, illetve szerződéskötés
esetén vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi információkat:
A szolgáltató
Cégnév: Design Depo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidnév: Design Depo Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Bíró utca 9/b.
Telephely, postacím: 1122 Budapest, Bíró utca 9/b.
Cég képviselői: Sziráki Péter tulajdonos ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-170799
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Adószám: 24300627243
Adatvédelmi felelős: Sziráki Péter tulajdonos ügyvezető
Telefon: +36304228116
e-mail cím: info@designdepo.hu valamint info@caritart.hu
A CaritART céljai üzletpolitikája
A Design Depo Kft. 2014 májusától létrehozta a CaritART on-line Kortárs
Művészeti Műhely és Alkotóházat. A CaritART célja elsősorban a fiatal kortárs
képzőművészek üzleti alapokon történő támogatása, amely az alábbi programok
révén valósul meg:
 a CaritART honlap felületén on-line képgaléria működtetése
 képzőművészek és műveik bemutatása, on-line felületeken történő
terjesztése
 a galériában bemutatott alkotások értékesítése
 alkotótáborok szervezése
 pályázati és támogatási lehetőségek felkutatása
 időszaki kiállítások szervezése
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A CaritART és a képzőművészek kapcsolata
A Design Depo Kft. a CaritART programjai és céljai színvonalas megvalósítása
érdekében művészeti vezetőt foglalkoztat, továbbá céljait neves képző és
alkotóművészek is támogatják.
A Design Depo Kft. a CaritART on-line galériába történő felvételről, valamint a
művészek által a galériában bemutatni, illetve a galéria közvetítésével értékesíteni
kívánt műveik átadásáról egyedi – bizományosi vagy adás-vételi szerződésekben
állapodik meg.
A Design Depo Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a CaritART galériában
bemutatásra kerülő művészeket és műveiket valamint az általa szervezett
programokon résztvevőket maga válassza ki.
A CaritART galériába történő felvétel és a művészekkel való bármely üzleti alapú
együttműködés csak mindkét szerződő fél egyetértésével és az egyedi szerződés
hatálybalépésével lehetséges.
A CaritART programok támogatásának forrása
A Design Depo Kft. a CaritART programok megvalósításának forrásait az alábbi
formákban tervezi megteremteni:
 a CaritART galériában (honlap felületén) értékesítésre felajánlott
valamennyi alkotás értékesítéséből befolyt összeg 10 %-át további
programok finanszírozására különíti el
 a képzőművészet támogatására kiírásra kerülő pályázatokat figyeli és a
kiírási feltételek fennállása esetén maga is pályázik
 támogatást nyújt fiatal képzőművészek önálló pályázatainak
benyújtásához
 a Design Depo Kft. más üzletágainak (pl. webáruház) bevételeiből
képez elkülöníthető forrásokat
A CaritART on-line galériában bemutatott művek és értékesítésük
A Design Depo Kft. a CaritART honlapon értékesítésre felajánlott művekről műtárgy
fotót, valamint az eredeti műtárgy azonosítására alkalmas adatokat tesz közzé
(alkotója, mérete, az alkalmazott technika).
A Design Depo Kft. a CaritART galériában bemutatott műalkotásoknál feltünteti a
mű nettó vételárát és az értékesítési ajánlat státuszát, amelyek a következők
lehetnek:




érdeklődöm (szabad, előzmény nélküli megkeresési lehetőség)
tárgyalás alatt (vételi szándék érkezett, amely elsőbbséget élvez)
eladva (szerződéssel eladva)

A Design Depo Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a művek mellett közzétett nettó
vételárat, a vételi szándékát jelző, és azt írásban (e-mailben) megerősítő megrendelő

2

CaritART Kortárs Művészeti Műhely és Alkotóház
mobil: +36 30 422 8116
email: info@caritart.hu
www.caritart.hu - www.designdepo.hu

(Vevő) részére az adás-vételi szerződés megkötéséig és annak átadásáig nem
változtatja meg.
A Design Depo Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a termékei mellett szereplő
vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek
kézhezvétele közötti időszakban. A vevő tehát azt az árat fizeti, amelyet
megrendelésének vagy vételi szándékának beérkezésekor a termék mellett lát az online felületen.
A CaritART on-line galériában bemutatott művek megtekinthetősége
A Design Depo Kft. vételi szándék jelzése esetén az Ügyfél kérésére – egyeztetett
időpontban és feltételekkel – vállalja, hogy biztosítja a kiválasztott műtárgy eredeti
formában történő megtekintését is.
A CaritART művek megvásárlásának feltételei
A Design Depo Kft. a Vevőnek - a kiválasztott műtárgyra vonatkozó vételi szándéka
írásos (e-mail) megerősítése esetén - adás-vételi szerződés tervezet küld. A
szerződés tartalmazza a műtárgy pontos azonosítóit, nettó vételárát, a fizetési
feltételeket, a műtárgy átadásának feltételeit és módját és egyúttal hiteles
bizonylatként szolgál a mű eredetiségét illetően is.
A Design Depo Kft. a Vevőnek a szerződéstervezetre vonatkozó elfogadó
visszajelzése esetén mind az aláírt szerződést, mind a műtárgy vételárának
számláját – a vevővel egyeztetett módon – eljuttatja Vevő részére.
A Design Depo Kft. a számla kiegyenlítését egy összegben – a Vevővel előzetesen
egyeztetett és az adás-vételi szerződésben rögzített módon kéri. A Design Depo
Kft. részletfizetési lehetőséget nem biztosít, és a műtárgy birtokbaadását csak a
vételár teljes kiegyenlítése esetén vállalja.
A vásárlástól való elállás joga:
A Design Depo Kft. - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a műtárgy
megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerződés hatályba lépéséig biztosítja
Vásárlói részére a vásárlástól való elállás jogát.
Felelősség korlátozása
A Design Depo Kft. nem vállal felelősséget károkért az alábbi esetekben:



olyan informatikai, távközlési, működési hiba esetén, amely meggátolja
a Vásárlót, hogy csatlakozzon a Design Depo Kft által üzemeltetett
honlapok és levelező rendszerekhez és ott megrendelést adjon le.
az Ügyfél, számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából
bekövetkező meghibásodásért, külső vagy belső szoftverben előforduló
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illetéktelen beavatkozás, vírusfertőzés vagy az internet csatlakozás
megszakadása miatti károkért.
javasoljuk, hogy az informatikai rendszerek és az internet biztonságos
használata érdekében az Ügyfél védekezzen az online terjedő vírusok
és úgynevezett férgek ellen.
olyan esetekben, amikor az Ügyfél (Vásárló) nem a honlapokon, illetve
az alábbi (Ügyfélkapcsolat) pontban megjelölt kommunikációs
csatornákat használja.

Ügyfélkapcsolat
A Design Depo Kft. az ügyfeleivel (Vásárlókkal) való kapcsolattartáshoz a
honlapjain feltüntetett elérhetőségeket működteti.
 honlapok: www.designdepo.hu, www.caritart.hu,
 e-mailek: info@designdepo.hu, info@caritart.hu,
 postacím: 1122.Budapest Bíró u. 9/b.
 telefonok: a honlapokon ténylegesen megadott telefonszámokon
Adatvédelem
A Design Depo Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a
rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Az
adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor a (szállítási)
alvállalkozót. Adatainak kezelésekor a 2011 évi CXII. Tv. rendelkezései alapján jár
el. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak
minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.
A Design Depo Kft. által nyújtott valamennyi szolgáltatás tekintetében érvényes,
részletesebb „Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat” honlapunkon külön
is megtalálja.
Budapest, 2017. május 12.
Sziráki Péter
tulajdonos ügyvezető
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