
Felhasználói információk 

 

Készült az atlashungary.hu információs oldalak számára. 

Működés, használat: 

Weboldalaink felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a látogatók számára, a 

menüpontok segítségével könnyedén navigálhat. 

1. Főoldal 

A http://atlashungary.hu link megnyitása után a „Főoldal”-ra jut a látogató. Itt általános információkat 

talál. 

2. Cesal termékek az Atlas-tól 

A „Cesal termékek az Atlas-tól” menüpont alatt a Cesal termékekről, a gyártóról, és néhány általános 

információról talál leírást. A menüpont alatt több almenü jelenik meg. Ezek részletes információkat 

adnak az Atlas gyárról és csoportról, valamint itt találhatók az egyes Cesal termékek leírásai is, 

termékcsoportonként külön gyűjtve. Innen letölthetők az egyes termékekhez tartozó információs 

adatlapok is. 

Felhívjuk a látogató figyelmét arra, hogy ezen dokumentumok tájékoztató jellegűek, a tartalmuk 

megismerése a cél, nem tekinthetők hivatalos dokumentumnak. Azonban ezek a dokumentumok 

mindegyike a Cesal Slovakia S.r.o. tulajdonát képezik, ezeket bárhol felhasználni a Cesal Slovakia 

S.r.o. engedélye nélkül tilos. 

A Cesal által hivatalosan kiadott műszaki és technikai adatlapok minden esetben bélyegzővel és 

egyedi azonosítóval vannak ellátva. Rendszergarancia igazolást, termék megfelelőségi igazolást 

minden esetben csak a vásárlást igazoló számla ellenében állítunk ki és papír alapon adunk át az 

ügyfeleinknek, melyek egyedi azonosítóval kerülnek hitelesítésre. Ilyen irányú kéréssel keressen 

bennünket elérhetőségeinken keresztül, melyet megtalál a „Kapcsolat” menüpont alatt. 

Az utolsó almenü a „Dokumentációk”. Itt összegyűjtöttük a Cesal termékek adatlapjait, illetve innen 

letölthető a teljes temékkatalógus. 

3. Szerszámok, kiegészítők 

Ezen az oldalon bemutatjuk három másik beszállítónkat. Ennek a menüpontnak az almenüjei a 

következők. 

3.1. BlueDolphin termékek 

Ebben a menüpontban a BlueDolphin termékek gyártójáról, valamint a termékekről kaphatnak 

általános információkat. Erről az oldalról letölthető a teljes BlueDolphin terméklista katalógusa magyar 

és angol nyelven. 

A termékek leírásai csoportokba foglalva, fajtánként adnak általános információkat. Az egyes 

csoporthoz elkészített, csak a csoportba tartozó termékkatalógusok innen érhetők el. 

3.2. TKK purhabok, szilikonok 

Ebben a menüpontban a TKK termékek gyártójáról, valamint a termékekről kaphatnak általános 

információkat. Erről az oldalról letölthető a teljes TKK terméklista katalógusa magyar nyelven. A 

termékek leírásai csoportokba foglalva, fajtánként adnak általános információkat. 

3.3. Kubala szerszámok 

Ebben a menüpontban a Kubala termékek gyártójáról, valamint a termékekről kaphatnak általános 

információkat. Erről az oldalról letölthető a teljes TKK terméklista katalógusa magyar nyelven. A 

termékek leírásai csoportokba foglalva, fajtánként adnak általános információkat. 

http://atlashungary.hu/


4. Referenciák 

Ebben a menüpontban olyan munkákról adunk számot, melyeket az általunk forgalmazott Cesal 

termékekkel végeztek el. Ezen az oldalon a kivitelezések során készült képek láthatók, valamint 

információk az elvégzett munkáról. Innen linkeken keresztül az adott kivitelezésről az interneten 

számot adó egyéb hírforrások oldalait is (tőlünk független oldalak, más szolgáltatók üzemeltetik) meg 

lehet látogatni. A képek megjeleníthetők nagyobb méretben is, ezek között a kép jobb és bal szélén 

klikkelve lehet mozogni, illetve az egyes képek alatt rövid információt talál. 

5. Kapcsolat 

Itt találhatók elérhetőségeink. Erről az oldalról betölthető a weblap teljes oldaltérképe is. A „térkép” 

feliratú képre klikkelve a Google térképen lehet megnézni a telephely helyét, illetve innen el lehet jutni 

Facebook oldalunkra is. Ezen oldal alján elérhetik az oldallal kapcsolatos információkat, 

nyilatkozatokat, leírásokat. Itt elolvashatók a regisztrált partnereknek fenntartott rendelési oldalainkra 

vonatkozó nyilatkozatok is. 

6. Impresszum 

Minden oldal alján megjelenik egy szürke sáv, amin belül az impresszum információi találhatók. 

7. Fejléc 

Minden oldal legfelső sorában szerepel a regisztrált partnerek számára fenntartott rendelési oldalak 

elérését biztosító link, illetve az elérhetőséget biztosító e-mail cím. Ez alatt található a menü rendszer. 

 

Jogi információk: 

Ha bármilyen hibát tapasztal, vagy bármilyen kifogással szeretne élni a honlap működésével 

kapcsolatban, akkor azt jelezze a szolgáltató felé e-mailben vagy telefonon. Elérhetőségi adatainkat 

megtekintheti a http://atlashungary.hu/kapcsolat oldalon. 

 

Adatkezelési alapelvek: 

Az oldalainkon elérhető „Adatvédelmi nyilatkozat” leírja az Ön számára a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos tájékoztatást. Kérjük, olvassa el. 

Általános szerződési feltételek: 

Oldalainkon elérhető az „Általános Szerződési Feltételek”, melyből tájékoztatást kaphat az 

irányelvekről a rendelési oldalak működését, a megrendelés folyamatáról, egyáltalán a szolgáltatás 

egészéről. Kérjük, olvassa el. 

 

Kelt: Hódmezővásárhely, 2018. április 19. 

 

http://atlashungary.hu/kapcsolat

