
BLACK FRIDAYbiztonságosan

Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen!
Kezdjük is egy már jól ismert aranyszabál lyal , 

miszerint ha egy ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz 
legyen, az nagy valószínűséggel nem is az . Bár a 

Black Friday lényege, hogy egyes termékek jelentős 
kedvezménnyel vásárolhatók meg, a 99%-os akció 

azért lássuk be, nem túl reál is. Érdemes a 
megvásárolni kívánt termékek esetén egy gyors 
piackutatást elvégezni ,  hogy felmérjük körülbelül 
mennyiért kaphatóak, ha egy ajánlat jelentősen 

el tér az átlagártól , az gyanúra adhat okot.

Válasszuk az utánvétes fizetési
lehetőséget vagy használjunk

virtuális bankkártyát!

Így amennyiben mégsem megbízható vagy valódi
webáruháznak adtuk le rendelésünket, legalább
minimal izálni tudjuk az anyagi veszteségeket .

Azonban fontos, hogy a rendelés leadása során
megadott e-mai l címünkhöz tartozó jelszót - biztos,

ami biztos - mihamarabb vál toztassuk meg.

Ne kattintsunk a hirdetésekre!
Amennyiben egy nagyon vonzó hirdetéssel 

talál juk szembe magunkat, ne kattintsunk rá, 
hanem keressük fel a hivatalos webáruházat , 
majd ott keressünk rá a hirdetésben szereplő 
termékre és el lenőrizzük, hogy – amennyiben 

egyál talán forgalmazzák azt a terméket – 
valóban akciós-e, és ha igen, mekkora mértékű 

leárazásról van szó. Bárminemű el térés a 
hivatalos áruház oldalán szereplő termékadatok 
és a hirdetésben szereplő in formációk között, 

gyanakvásra ad okot.

Ellenőrizzük a weboldalt!
Minden esetben nézzük át alaposan a weboldal t 

gyanús jeleket keresve, például el lenőrizzük, hogy a 
weboldalon HTTPS kapcsolatot használnak-e (URL 

előtti lakat) , vagy szerepelnek-e az oldalon 
helytelen ki fe jezések, megfogalmazások stb.

Óvatosan az e-mailekkel!
Legyünk gyanakvóak a Black Friday témájú és a

rendelésekről szóló üzenetekkel , ugyanis az év ezen
időszakában jelentősen nő az adathalász támadások 
száma. Javasol t észben tartani rendeléseinket és

azok várható szál l ítási , átvétel i időpontjait , így
nyugodtan f igyelmen kívül hagyhatjuk a nemvárt,

ismeretlen áruháztól érkező csomagértesítéseket.

+ Használjuk ki az akciókat! :)
Sokaknak biztosan nem elsőként szerepel a 
kívánságl istáján, azonban érdemes a Black 

Friday alkalmával szétnézni a védelmi 
megoldások között is, hátha kedvezményes 

áron hozzájuthatunk például VPN 
előf izetéshez, hardverkulcshoz stb.


