
ELEKTRO-KAMLEITHNER Kft. 

 

Tájékoztató a honlapokon alkalmazott sütikről 

 

 

 

A sütik olyan kisméretű fájlok, amelyek a honlap meglátogatása esetén felkerülhetnek Ön az 

eszközére (számítógép, laptop, tablet stb.). A sütik az Ön eszközén nem okoznak kárt, azok 

nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb káros szoftvereket., hanem alapvetően a honlap 

megfelelő működését biztosítják, vagy a honlap fejlesztését segítik elő.   

 

Az ELEKTRO-KAMLEITHNER Kft. (székhely: 1195 Budapest, Jókai utca 32. fszt. 4., e-

mail: info@berker.hu) az Ön hozzájárulása esetén az alábbi honlapokon használ sütiket: 

 www.elektro-kamleithner.hu 

 www.berker.hu 

 www.luxorliving.hu 

 

1. Statisztikai sütik. A statisztikai célú sütik lehetővé teszik számunkra, hogy anonim 

statisztikát készítsünk a honlap használatával kapcsolatban. Ezek segítenek abban például, 

hogy információt szerezzünk arról, hogy hányan és milyen módon használják a honlapot, 

illetve abban, hogy milyen módon kell fejleszteni a honlapot, hogy azok még inkább 

igazodjanak a felhasználóink igényeihez.  

 

Süti neve Funkció Élettartam 

_gid 
A Google Analytics egyedi azonosítója, amely 

a felhasználók megkülönböztetésére szolgál 
24 óra 

_ga 
A Google Analytics egyedi azonosítója, amely 

a felhasználók megkülönböztetésére szolgál 
2 év 

_gtag _UA-

130602282_1  

A Google Analytics által használt cookie, 

amelyek arra szükségesek, hogy limitálni 

lehessen a Google által felvett adatokat.  

1 perc 

_gtag _UA-

130602282_2 

A Google Analytics által használt cookie, 

amelyek arra szükségesek, hogy limitálni 

lehessen a Google által felvett adatokat. 

1 perc 

 

2. Marketing sütik. A marketing sütik lehetővé teszik számunkra a reklámok, hirdetések 

megjelenítését, illetve segítik a reklámozás hatékonyságát.  

 

Süti neve Funkció Élettartam 

_fbp 

A Facebook által telepített cookie, amely 

hirdetéseket jeleníthet meg a Facebookon vagy 

a Facebook által működtetett digitális 

platformon, miután meglátogatták ezt a 

honlapot.  

90 nap 

 



3. Emellett az Ön sütikkel kapcsolatos választását a cookie_notice_accepted elnevezésű süti 6 

hónapig tárolja.  

 

Ön a böngészőjében is be tudja állítani azt a sütivel kapcsolatos preferenciáit, így például 

törölni tudja azokat. Mindegyik böngésző különböző, így kérjük. használja keresője 

“Segítség” menüjét a sütibeállítások módosításához. Ugyanakkor a legelterjedtebb böngészők 

esetében itt talál bővebb információt a sütikről:  

 Mozilla Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-szerint-sutik-

blokkolva-vannak-feloldas 

 Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DA

ndroid 

 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-

t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-

2a946a29ae09 

 

 


