
Általános Szerződési Feltételek  
Hatályos: 2021.07.22-től visszavonásig és/vagy módosításig. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerz
ődésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkez
ései az irányadók.  
Abban az esetben ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Á
ltalános Szerződési Feltételeinket(továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásaink
at, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem ker
ül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.  
  
www.barkacsgepcenter.hu webáruház  
  
Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra és nem minősül írásbeli s
zerződésnek. A dokumentum nyelve magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével
, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken ren
delkezésére állunk.  
  
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.barkacsgepcenter.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra 
terjed ki.  
  
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:https://barkacsgepcenter.hu/altalanos-szerzodesi-feltetele
k/  
  
és letölthető az alábbi linken: Általános Szerződési Feltételek  
  
Letöltéshez a megnyílt oldalon nyomja meg a letöltés gombot:  
  
  
  
 Szolgáltatók adatai:    
  
A szolgáltató neve:  
  
Imecs Róbert (Korrekt-2020 KFT)  
  
Székhely: 4700 Mátészalka Alkotmány út 9. 2/6  
  
Telefon: 06-70/770-6770  
  
E-mail:websalerpro@gmail.com  
  
Internet:www.barkacsgepcenter.hu  
  
Adószám: 27088247-2-15  
  
Nyilvántartásba bejegyző hatóság:Cégbíróság  
  
Cégjegyzékszám: 15-09-086754  
  
Kamara: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara (SZABKAM)  
  
A csomagküldő kereskedelmi tevékenységet ............vette nyilvántartásba.  
  
Nyilvántartási szám:  
  



Elérhetőség:   
  
A szerződés nyelve:  magyar  
  
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:  
  
Webnode AG   
azonosító CH - 170.3.036.124-0   
Székhely Gartenstrasse 3 6304, Zug, Switzerland  
kapcsolati e-mail: support@webnode.com.  
  
  
Szállítást végző szolgáltató neve, címe, e-mail címe:  
  
Adatkezelő megnevezése: Magyar Posta  
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu  
Tel: 06-1-333-7777  
  
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141  
  
  
  
Számlázást végző szolgáltató neve, címe, elérhetősége:  
  
  
  
A szerződés elektronikus úton való megkötése:  
  
A barkacsgepcenter.hu a szerződést elfogadottnak tekinti a vásárló részéről:  
  
-a vásárlás megkezdésével. (termék megrendelése, a vásárló adatainak megadása)  
  
A szerződés a vásárló részéről (mivel a szerződés a vásárlással egy időben jön létre) fizetési kötelezettséggel jár.  
  
  
Adatbeviteli hibák  
  
Amennyiben a regisztráció, vagy vásárlás során hibás adatokat adott meg, azt köteles a lehető leghamarabb 24 órán 
belül a webshop tudomására hozni. Így elkerülhető egy esetleges téves címre szállítás.  
  
A bejelentést telefonon, illetve e-mailben is megteheti.  
  
E-mail: websalerpro@gmail.com  
  
Telefon:06-70/770-6770  
  
Javasolt azonban a gyorsabb ügyintézésért, a hibát telefonon jelezni.  
  
A javításhoz szükséges adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.  
  
Valamint a hiba / probléma leírása.  
  
   
  



   
  
   
  
  
Panaszkezelés  
  
Panasz estén elsősorban a a shop.enyxa.eu webáruházat keresse fel.  
  
A panasz benyújtására írásban van lehetőség.  
  
A panaszokat az websalerpro@gmail.com e-mail címen jelezheti.  
  
A válaszokat is minden esetben írásban, e-mail-ben küldjük meg.  
  
A panaszt igyekszünk a lehető leghamarabb, de maximum 2 munkanapon belül megvizsgálni és megválaszolni.  
  
Amennyiben a panasz elutasításra kerül – annak jellege szerint – a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz is fordulhat
.  
  
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek  
  
   
  
 Alapvető rendelkezések:   
  
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az iránya
dó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedel
mi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
 (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külö
n kikötés nélkül is irányadók.   
A jelen Szabályzat 2021. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyo
ldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a 
weboldalakon közzéteszi.  
 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartal
mak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely ré
szletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.   
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megad
ott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizá
rja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.  
A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan k
apcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó garancia levél és az eladó által kibocsátott számla.   
A rendelés www.barkacsgepcenter.hu oldalon történő leadásával a vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát 
(telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.  
A Rendelés leadása után a vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a
 megrendelés eladó általi visszaigazolását.  
Az eladó fenntartja a jogot, hogy a vásárlás során leadott rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon 
vissza. Erről a vevőt az általa megadott telefonszámon vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben az eladó a vevő által
 esetlegesen korábban már kifizetett, de az eladó által nem visszaigazolt termékek vételára a vevő részére visszatérít
ésre kerül.  
1.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az
 Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél 
által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.  



1.5. Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti sz
erződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségé
t kizárja.   
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedele
mért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.   
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktele
nek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.   
A szolgáltató nem köt szerződés kiskorú személyekkel. A vásárló az általános szerződési feltételek elfogadásával ny
ilatkozik arról, hogy nagykorú.  
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre   
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban 
értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolá
si költség nem kerül felszámításra.   
  
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Amennyibe
n akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időta
rtamáról.   
  
Az értékesített termékek köre:  
-Barkácsgép  
-Szerszámgép  
  
   
  
   
  
VÁSÁRLÁS  
  
Rendelés menete  
  
Felhasználó regisztráció nélkül is vásárolhat.  
  
Illetve regisztrációt követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást.  
  
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a “kosárba” gomb segítségével. A kosár tartalma bármikor me
gtekinthető az oldal használata közben. A kosár tartalma a „kosár” ikonra kattintva érhető el és a képernyő jobb fels
ő sarkában látható.  
  
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Miután a megvásárolni kívánt termékeke
t a kosárba helyezte, a jobb felső sarokban a “kosár ikon” mellett számmal is megjelenítésre kerül, a kiválasztott ter
mékek darabszáma.  
  
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, „Kosárba” gomb (jobb fent) megnyomása után ellenőrizheti a kosár tart
almát. Ekkor a képernyő jobb oldalán egy ablakban láthatók a megvásárolni kívánt termékek. Itt a “Kosár” gombra k
attintva megjelenik a kiválasztott termék, annak ára, valamint itt is lehetőség nyílik a termék mennyiségének beállítá
sára. A „X – törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.  
  
A “Kifizetés” gombra kattintva megadhatja adatait (név, szállítási cím, e-mail cím, és telefonszám). A sikeres teljesít
éshez elengedhetetlen, hogy adatai pontosan kerüljenek megadásra. Későn észlelt hibásan megadott adatok esetén ha
ladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az e-mail címünkön, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében telefonszámunkon
. Hibás adatok miatti teljesítési hibákért a webáruház semmilyen felelősséggel nem tartozik.  
  
A megrendelés sikeres továbbításának feltétele a megerősítések elfogadása a jelölőnégyzetekben. (Adatvédelem, ÁS
ZF, Távollévők közötti szerződés, Fizetési kötelezettség keletkezése)  



  
Felhasználó kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a szállítási címet.  
  
Az adatok megadását követően a vásárló a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte a
zonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mai
lben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.  
  
A megrendelés feldolgozása  
  
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 12 óráig történik. A megrendelés leadására hétfőtől- vasárnapig 0-24 
órában lehetőség van. Amennyiben a megrendelés leadása 12:00 óra után történik, a megrendelés feldolgozása a köv
etkező munkanapon történik.  
  
Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános
 teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megre
ndelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A megrendelés visszautasítása esetén a termék vételára a v
evőnek visszautalásra kerül. A visszautalás a visszautasítást követő 24órán belül megtörténik. A visszautalás arra a b
ankszámlára történik , amelyikről az utalást elindították. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történ
ő egyeztetést követően kerülhet sor!  
  
Vételár- Fizetés  
  
A termékek vételárának és szállítási költségének fizetése előreutalás útján történik. Ez az egyik legbiztonságosabb fi
zetési mód, mert ily módon csak a vásárló bankja férhet hozzá a vásárló banki/bankkártya adataihoz.  
  
  
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. (termék/
ek vételára és szállítási költség) A számlát, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. E jótállási jegy megküldése 
minden esetben e-mailben történik a vásárlás során megadott e-mail címre, legkésőbb a termék kiszállításának napjá
n.  
  
A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte :  
  
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a vásá
rló megrendelésének leadásától számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 
órán belül vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
 A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettn
ek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás az
ért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához ta
rtozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.    
  
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerz
ődést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata vissz
aigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (s
zerződés létrejötte).  
  
A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron NEM lévő termékek esetén:  
  
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhas
ználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség aló
l mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz me
gérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszai
gazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fi



ókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pont
ban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. Szolgáltató levélben tájéko
ztatja a Felhasználót, hogy a berendelte a megvásárolni kívánt a termék(ek)et. Ezzel szerződés még nem jön létre a f
elek között. Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben értesíti a Felhaszná
lót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (a szerződés ekkor jön létre a felek között.)  
  
   
  
SZÁLLÍTÁS  
  
Szállítási módok a következők lehetnek:   
  
Házhozszállítással: Házhozszállítás   
Házhozszállítás esetén a fizetési mód: Utánvétel  
  
A szállítás a megrendeléstől számított 3-5 munkanapon belül teljesül. (raktáron lévő termékek esetén.)  
  
Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre és nincs raktáron, vagy a teljesítés készlethiány miatt nem t
eljesíthető 3-5 munkanapon belül, erről a vásárlót haladéktalanul tájékoztatjuk.  
  
  
Szállítási költség:   
  
A szállítási költség a megrendelt termékek súlya alapján , sávosan kerülnek megállapításra:  
  
0-40kg között a házhoz szállítás díja:3500Ft/termék.  
  
A 3500Ft-os szállítási díj 1db termékre vonatkozik.  
2 darab termék esetén ez 2x3500Ft  
3 darab termék esetén 3x3500Ft ...stb  
Ezzel megegyezően a megrendelt termék darabszámától függően sávosan változik.  
  
Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés értékéhez hozzáadódik.  
  
   
  
Akciók esetén a fentebb megadott szállítási költségektől negatív irányba eltérhet a szolgáltató.  
  
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár vagy a szállítást végző cég alkalmazottja előtt megvizsgálni, és
 termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni (hiszen így tudja biz
onyítani, hogy sérülten kapta kézhez a terméket), sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbe
sítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.  
  
  
A szállítástól elállás  
  
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru ne
m áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájék
oztatni.  
  
  
Szavatosság  
  
Webáruházunk arra törekszik, hogy vásárlóinak kizárólag a legjobb minőségű termékeket kínálja. Amennyiben mégi



s minőségi problémát észlel, azt mindenképpen először a webáruház elérhetőségein jelezze. Mindent megteszünk a p
robléma rendezésének érdekében.  
  
  
Regisztráció nélküli vásárlás  
  
Webáruházunkban lehetőség van regisztáció nélküli vásárlásra is.  
  
A termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a következő lépésként adja meg számlázási és szállítási címét.  
  
  
Végül összesítjük vásárlásának végösszegét és tételeit, rendelését pedig megjegyzéssel egészítheti ki. Amennyiben e
llenőrizte hogy a megfelelő terméket/termékeket választotta ki, ellenőrizte a mennyiséget, és meggyőződött az adatai
 helyességéről (név, szállítási cím, elérhetőség) és egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldés
éhez kattintson a „Megrendelés” gombra.  
  
  
Adatbeviteli hibák – Hibás ár, és egyéb hibák  
  
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrek
cióra.  
  
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, ho
gy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra.  
  
Amennyiben a webáruház felületén rendszerhiba miatt hibás adatok, hibás ár illetve “0” Ft-os vagy “1” Ft-os  
ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a  
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási  
szándékától.  
  
Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasznál
ó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a szer
ződéstől.  
  
A vásárlónak az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Amennyibe
n a hibásan megadott adatot a megrendelés elküldése után fedezi fel (pl. e-mailes visszaigazolásunk alapján), kérjük 
a módosítást haladéktalanul e-mailben, vagy telefonon közölni.  
  
   
Hibás adatok megadása a megrendelés folyamán  
  
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az el
őző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.  
  
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a
 kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe
n lehetősége van a rendelni kívánt mennyiség darabszámát módosítani, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése
” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra k
attint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.  
  
Felhívás a megrendeléssel kapcsolatban  
  
Kizárólag abban az esetben adjon le megrendelést, ha a megrendelt termékek és a szállítási költség megfizetése mód
jában áll!  



  
A megrendelt, de 5 munkanapon belül ki nem fizetett megrendelések törlésre kerülnek.  
  
  
Elállás joga  
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyas
ztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, viss
zaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó egy év elteltéig gyakorolni az elá
llási jogát.  
  
A vásárlástól való elállás esetén a vásárlónak saját költségén kell az adott terméket visszajuttatni a webáruház címér
e. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli,
 a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Csak  sértetle
n árut áll módunkban visszavenni, amit még nem vett használatba. A kipróbálás természetesen nem sorolható ide. A 
vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon 
belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. Amennyiben élni kíván az elállási jogával azt jelezheti elérh
etőségeinken írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük
 figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén f
eltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket 
postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza címünkre. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik.  
  
Az utánvéttel küldött csomagokat webáruházunknak nem áll módjában átvenni!  
  
A beérkezett csomag kibontásáról, a termék állapotának felméréséről videófelvételt készítünk. Erre az esetleges késő
bbiekben történő félreértések elkerülése miatt van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányo
s volt) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a shop.enyxa.hu a vásárló által megadott bankszámlasz
ámra visszatéríti a termék vételárát.  
  
   
  
Tájékoztatásként a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az eláll
ás jogát az alábbi esetekben:  
  
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,  
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő fel
bontása után nem küldhető vissza.  
  
Egyéb kikötés  
  
A webáruház semmilyen körülmények között nem köt szerződést kiskorúakkal. A vásárló a kereskedelmi feltételek 
elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.  
  
  
Tulajdonjogi kikötés  
  
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a webáruház tulajdonában marad.  
  
  
Panaszügyintézés  
  
Panaszával fodulhat a megjelölt elérhetőségeken:  
  
E-mail:websalerpro@gmail.com  



  
Telefon:06-70/770-6770  
  
  
  
Alapfogalmak  
  
Hibás teljesítés  
  
A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem f
elel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.  
  
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződésk
ötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis, tehá
t érvénytelen az a kikötés, amely a vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó ren
delkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.  
  
A hibás teljesítési vélelem fogalma azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező b
izonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesí
tés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.  
  
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terh
eli.  
  
  
Kellékszavatosság  
  
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék el
adója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő h
iba ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.  
  
Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának 
az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett v
agy gyártási hibának).  
  
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában szenvedő termé
ket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. A rosszhiszeműség a 
vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából fontos körülmény.  
  
  
Termékszavatosság  
  
A termékszavatosság fogalma azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyas
ztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyas
ztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.  
  
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőség
i követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  
  
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy  
  
a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;  
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
 vagy  



a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági 
kötelezettség a gyártót terheli.  
  
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől szám
ított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a 
fogyasztó felelős.  
  
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E hat
áridő eltelte jogvesztéssel jár.  
  
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval
 szemben.  
  
Jótállás  
  
A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan telje
sítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis ak
kor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendel
tetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.  
  
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.  
  
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határid
ő az irányadó.  
  
Ha a jótállásra kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) kötelezettségének a jogosult (vevő) fe
lhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számítot
t három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jog
vesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szab
ályokat kell megfelelően alkalmazni.  
  
Érvényesítési határidő  
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm.  
rendelet szerint:  
  
-10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év  
  
–100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év  
  
-250 000 forint eladási ár felett három év  
  
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama  
meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a  
hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.  
  
A jogosult (vevő) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a k
ötelezettnek (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett (a t
ermék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  
  
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései al
apján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése s
orán a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, va
gy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illet



ve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, v
agy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a
 kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Je
lentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, 
az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köt
eles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül köz
ölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. 
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a szá
mla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap letelt
ét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.  
  
Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíth
et. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor 
hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a 
gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania.
 A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csa
k akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége kö
rén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal 
időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásáb
ól ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igén
y egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.  
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételt
ől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelm
ében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítj
a, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érv
ényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon be
lül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályo
zza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszü
nk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszav
atossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a Vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótál
lásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól
 függetlenül megilletik.  
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a 
lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánl
attételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalm
azza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormány
rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.  
III. Egyéb rendelkezések  
  
A Szolgáltató megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri vásárlóitól, amelyek feltétlenül szükségesek a 
rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. Ez alól kivételt képez
nek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállitásához szükségesek.  
  
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltétel
einek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat hónapig tárolja.  
  
A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regi
sztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező
 adatokkal.  
  
   
  
A felhasználó az adatai kezelésére és tárolására adott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélk



ül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását az ………………………..hu e-mail címre küldött elektroniku
s levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövőbe
n tájékoztató anyagokat kapni, egyértelműen azonosítani lehessen.  
  
A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tart
almukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvé
nyt sértő vélemények törlésére.  
  
Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató fióktelepén működő ügyf
élszolgálat munkatársaihoz az enyxa12@gmail.com e-mail címen, illetve a +36-70/354-6383-as telefonszámon (mu
nkanapokon 09:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).  
  
Panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az enyxa12@gmail.com e-mail  címe
n, valamint a +36-70/354-6383-as telefonszámon.  
  
A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése cél
jából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:  
  
  
 —————————  
  
TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓT – VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL  
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysé
ge körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási jog
gal!  
  
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó
 az elállási jogát  
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén  
aa) a terméknek,  
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott
 terméknek,  
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított hatá
ridőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.  
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerz
ődés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.  
  
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat v
isszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.  
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT, A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI VAGY FELMONDÁSI JOG GYAK
ORLÁSA  
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat 
útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.  
A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI NYILATKOZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE  
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A h
atáridő 14 nap.  
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.  
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladék
talanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlás
át.  
AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN  
AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE  
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az
 elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatáskén



t megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Fel
hívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.  
AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MÓDJA  
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak viss
zajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett 
beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan se
mmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy p
ostai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.  
TÖBBLETKÖLTSÉGEK  
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az E
ladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjté
telek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.  
VISSZATARTÁSI JOG  
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szol
gáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelem
be venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.  
A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ELÁLLÁSA VAGY FELMONDÁSA ESETÉN  
A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSA  
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket hal
adéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak va
gy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek m
inősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.  
A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK VISELÉSE  
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. H
a a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – s
zolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített s
zolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerz
ődésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizon
yítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnéséne
k időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvétt
el vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.  
FOGYASZTÓ FELELŐSSÉGE AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT  
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghal
adó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  
AZ ELÁLLÁSI JOG AZ ALÁBBI ESETEKBEN NEM GYAKOROLHATÓ  
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. R
endelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:  
  
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkoz
ás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a sz
olgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;  
  
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásol
ható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;  
  
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak 
elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;  
  
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;  
  
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő fel
bontása után nem küldhető vissza;  
  



f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;  
  
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon 
a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonb
an a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;  
  
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyaszt
ót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;  
  
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében
, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;  
  
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;  
  
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;  
  
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, ét
keztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésbe
n meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;  
  
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elő
zetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudo
másul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.  
  
  
KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS  
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 4
5/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.  
  
  
KELLÉKSZAVATOSSÁG  
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvény
könyv szabályai szerint.  
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az 
Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést 
nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költs
égére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az in
dokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.  
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő 
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülés
i határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megálla
podhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.  
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs eg
yéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat h
ónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is



 megvolt.  
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A 
használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülmények
et, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jel
entkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőség
gel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányossá
gok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól fü
ggetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztat
ást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.  
  
  
TERMÉKSZAVATOSSÁG  
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igé
nyt érvényesíthet.  
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pe
dig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti
. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A ter
mék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.  
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymás
sal párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a ki
cserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  
  
  
JÓTÁLLÁS  
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján
 az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek
, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen p
ontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.  
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  
Jótállási jogok  
A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével 
kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényké
nt az Eladó felé.  
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az El
adó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  
Érvényesítési határidő  
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 szerint:  
  



a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,  
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,  
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.  
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghos
szabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt r
endeltetésszerűen nem használhatta.  
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Elad
ó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  
  
Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő
 kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.  
Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok  
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyi
tva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.  
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni kötele
s a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.  
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítá
st nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztás
i cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó ál
tal bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szól
ó törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére vissz
atéríteni.  
  
Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvé
tel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.  
Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:  
• ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy  
• amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott
, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cseré
lni, vagy  
• amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott
, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat k
ell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.  
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:  
• az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy  
• a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja ala
pján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy  
• a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja ala
pján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy  
• amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy
 ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási
 cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon b
elül visszatéríteni számára.  
Kivételek  
A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos r
ollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós la
kókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.  
Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse
.  
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni kötele
s a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.  
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?  
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános sz
avatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.  



A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy t
ömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemel
tetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint
 az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény e
setén – a javítószolgálat gondoskodik.  
  
  
Három munkanapon belüli csereigény  
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három 
munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében l
ehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az ela
dónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki ke
ll cserélnie.  
  
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?  
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés ut
án keletkezett.  
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági é
s jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó 
jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


