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Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
4. §

a) a szolgáltató neve: Cakebox Korlátolt Felelősségű Társaság
b) a szolgáltató székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 56.
c) a szolgáltató rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@bolo.hu
d) a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószáma: 26347901-2-41
a szolgáltató részére a tárhely szolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó
adatok, különösen a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
EZIT Kft. , H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. , info@ezit.hu
5. § (2) bekezdése:
A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen
tájékoztatni az igénybe vevőt:
a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez
meg kell tenni;
a. A szolgáltatás igénybe vételéhez a felhasználónak regisztrációra van szüksége az
oldalon. A regisztrációkor a felhasználó a személyes adatai megadása után (Név,
Felhasználónév, Telefonszám, Email cím, Lakcím) az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását követően jogosult a szolgáltatást igénybe venni.
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató
iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
a. A megkötött szerződéseket a felhasználók az érvényes regisztrációt követően a Profil
oldaluk „Dokumentumaim” menü pont alatt érheti el.
c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő
azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
a. A felhasználó jogosult a személyes adatai módosítására bejelentkezést vagy
regisztrációt követően a „Profilom” menüpont alatt.
b. A felhasználó továbbá jogosult jelezni a szolgáltatónak az adatmódosítási kérelmét
melyet a szolgáltató – amennyiben az új adatok továbbra is megfelelnek a regisztráció
követelményeinek- 48 órán belül javít.
d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
a. A szerződés kötés nyelve Magyar
e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott
szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a
magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.
a. A szolgáltatási tevékenysére külön magatartási kódex nem készült.
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