Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza Burinda Veronika E.V., mint szolgáltató (a továbbiakban:
“Szolgáltató" vagy “Vállalkozás”) által üzemeltetett www.vagyoklabor.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető szolgáltatások felhasználóira / vásárlóira
(a továbbiakban: „Vásárló(k)” vagy “Ön” vagy “Felhasználó”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).
Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által elérhető szolgáltatás és termék vásárlási feltételeit tartalmazza.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a
megrendelések adatait.
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.

A Szolgáltató adatai

Név:

Burinda Veronika E.V.

Képviselő:

Burinda Veronika

Székhely:

1155 Budapest, Mézeskalács tér 2. 8/11.

Adószám:

55537607-1-51

Nyilvántartásba vételi szám: 54233513
Bankszámlaszám: 12011526-01637026-00100004
Honlap: www.vagyoklabor.hu
E-mail: info@vagyoklabor.hu

2.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:

Websupport Magyarország Kft.

Székhely:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám:

25138205-2-41

EU-s közösségi adószám: HU25138205
Cégjegyzékszám: 01-09-381419

3.

A Vásárlás feltételei és menete

Szolgáltató tanácsadással foglalkozik, e területen nyújt szolgáltatást a Vásárlók számára, továbbá saját szerzői műveit, könyveit árusítja a Honlapon.
A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára regisztráció nélkül, a
vásárlás és a tanácsadásra jelentkezés nincs regisztrációhoz kötve.
3.1. Tanácsadásra jelentkezni a Honlapon online az alábbi módon lehet
A Honlapon a Tanácsadásra jelentkezés menüpontra kattintva jelenik meg a jelentkezési űrlap. A jelentkezési lapot a Vásárlónak ki kell töltenie, majd a Jelentkezem gombra kattintva
érkezik meg Szolgáltatóhoz a tanácsadásra jelentkezés igénye.
Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy a jelentkezési lap beküldésével még nem keletkezik fizetési
kötelezettség, Szolgáltató a kapcsolattartási célra átadott elérhetőségeken felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot és ajánlatot küld, amit a jelentkezőnek módjában áll visszaigazolni és
ezzel elfogadni azt, vagy pedig elutasítani!
3.2. Könyvet vásárolni a Honlapon online az alábbi módon lehet
A Honlapon a Könyvek menüpontra kattintva jelennek meg a könyvek, itt lehet kiválasztani,
melyiket szeretné a Honlap látogatója megrendelni, amire a megrendelő űrlap kitöltésével
nyílik lehetőség.
A megrendelő űrlapot a Vásárlónak ki kell töltenie, majd a Megrendelés gombra kattintva
érkezik meg Szolgáltatóhoz a könyv megvásárlására vonatkozó igény.

Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy a megrendelés gombra kattintás a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után, Vásárlót automatikusan átirányítja Szolgáltató
a PayLike fizető oldalra, ahol a fizetési kötelezettséget Vásárló teljesíteni tudja.
A rendelés beérkezését és a könyv értékének kifizetését követően Szolgáltató a megrendelt
könyvet postázza Vásárló postázási címére, valamint online, e-mailben kiállított számlát küld
a vásárlásról arra a számlázási címre, amit Vásárló a megrendelő űrlapon megadott.

Termékek, szolgáltatások árának megfizetése

4.

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak. Az árak tanácsadás esetében alanyi adómentesek, 0%-os ÁFA-t tartalmaznak, míg a könyvek 5%-os ÁFA-t tartalmaznak.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár).
Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást / terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást / terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5. Szállítási költség
Szállító Partner a Magyar Posta:


0-0,5 kg-ig a házhoz szállítás díja: 530,- Ft.



0,5-2 kg-ig a házhoz szállítás díja: 1480,- Ft.



5 kg felett a házhoz szállítás díja: 2200,- Ft.

Szállító Partner a GLS Futárszolgálat:


XS méret (leghosszabb + legrövidebb oldal hossza: max. 35 cm) házhoz szállítás díja:
1990,- Ft.



S méret (leghosszabb + legrövidebb oldal hossza: max. 50 cm) házhoz szállítás díja:
2330,- Ft.



M méret (leghosszabb + legrövidebb oldal hossza: max. 65 cm) házhoz szállítás díja:
2740,- Ft.

A pontos szállítási költségeket és módokat a Honlapon is külön feltüntetjük, a könyv megrendelésénél, ezért Vásárlónak itt is van tájékozódási lehetősége a pontosan fizetendő szállítási
díjakról.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése
egyéb következményei alól.

6.

Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését az űrlapon megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó
rendelés újra feladható.

7.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a jelentkezés vagy vásárlás során megadott adatokat
(számlázási információk), a rendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatások / termékek felsorolását, mennyiségét, a Szolgáltatás árát, a fizetendő végösszeget és a Szolgáltató elérhetőségi
adatait.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a könyv(ek) szállítási költségét.
A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül,
mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló
e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem
kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik,
és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.

8. Fizetés
A vásárlás ellenértékét az alábbiak szerint tudja teljesíteni a Vásárló:
•

Tanácsadás esetén közvetlen banki átutalással: A megrendelt szolgáltatásról a Szolgáltató a Vásárló rendeléskor megadott e-mail címére díjbekérőt küld. A megrendelés
a díjbekérő kiegyenlítése után válik véglegessé.

•

Könyv vásárlása esetén közvetlen bankkártyás fizetéssel: Vásárlót Szolgáltató automatikusan átirányítja a PayLike fizető oldalra, ahol Vásárló a fizetési kötelezettségét
teljesíteni tudja.

9. Számla
A vásárlás visszaigazolásakor, e-mailben a távnyomtatású számlaként kerül továbbításra.
A számla nem minősül elektronikus számlának.

10. Értékesítés külföldre
Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon
kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy
a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és
az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe
szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül,
aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a
vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.
Eladó a magyarországi ÁFA-t alkalmazza minden szolgáltatás esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott
pénznemben valósul meg.
Szolgáltató visszatarthatja a szolgáltatás nyújtását ameddig nem győződik meg arról, hogy a
szolgáltatás árának kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési
megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás
esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a
banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a szolgáltatás, termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a termékeit Magyarosrzágon kívüli, de
Európai Unió területén belüli kiszállítási cím esetén a csomag postázásának többletköltségét
előre kérje Vásárlótól és csak akkor keletkezik teljesítési kötelezettsége, ha a csomag postázási költsége beérkezett a számlájára.
Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió területén kívülre való
szolgáltatást megtagadja, ebben az esetben szerződés nem jön létre.

11. Lemondási feltételek
Lemondást Szolgáltató csak írásban fogad el a következő elérhetőségen: info@vagyoklabor.hu.

12. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok
12.1. Elállási és felmondási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet alapján, a távollévők között kötött fogyasztói szerződést érintően, elállási/felmondási joga csak a fogyasztónak minősülő szerződő félnek van. Ennek alapján elállási jog nem illeti meg azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli

szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is, aki/amely
önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.
Az indoklás nélküli elállási/felmondási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől – jogszabályi felhatalmazás alapján – egyoldalúan visszaléphet,
és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését.
Az elállás visszamenőlegesen, a felmondás a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. Amenynyiben a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a fogyasztó kifejezetten erre irányuló
nyilatkozatának megtételét követően a teljesítés még a szerződés indokolás nélküli megszüntetésére nyitvaálló határidőn belül megkezdődik, a fogyasztót értelemszerűen indokolás nélküli felmondási jog illeti meg az irányadó jogszabályi határidőn belül.
12.2. Elállási és felmondási jog alóli kivételek
A fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási/felmondási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a vonatkozó 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 felbontása 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, azonban 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 fogyasztót 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, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy
határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
Mindezek alapján, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, az Ön kérése alapján, az
Ön egyedi igényeit, kérései figyelembevételével megrendelt könyv vagy más termék megvásárlása esetén, Önt nem illeti meg a 14 napos indoklás nélküli elállási jog.
A szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, Ön szintén nem gyakorolhatja a 14 napos indoklás nélküli elállási/felmondási jogát a tanácsadásra történő jelentkezés vonatkozásában,
mivel a tanácsadás teljesítési határideje minden esetben előre meghatározott.

(Azonban hibás szolgáltatói teljesítés esetén Önt megilleti a Ptk. szerinti elállási jog a kellékszavatosság keretében. Ezen Ptk. szerinti elállási jog mind a magánszemély, mind a nem magánszemély vásárló esetében is gyakorolható a kellékszavatossági jogok érvényesítésével.)
12.3. Elállási határidő:
Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a lent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.
Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban
is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő
utolsó napján jelzi elállási szándékát.
A fogyasztót fő szabályként indokolás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg. A fogyasztó
az elállási/felmondási 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,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
af) a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Ha a Vállalkozás az elállási/felmondási jog gyakorlásának határidejét, egyéb feltételeit és a
vonatkozó nyilatkozat mintát érintő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a

fent meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a Vállalkozás a 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az
említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.
12.4. Elállási/felmondási nyilatkozat minta, és annak közlésének módja:
Amennyiben Ön élni szeretne elállási/felmondási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Amennyiben Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a
Szolgáltató számára (vagy postán, vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre.
Postacím: Burinda Veronika, 1155 Budapest, Mézeskalács tér 2. 8/11.
E-mail: info@vagyoklabor.hu
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó. Postai úton
történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A
megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.
Ön az elállási/felmondási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja. Önt terheli annak bizonyítása, hogy
e jogát az itt leírtakkal összhangban gyakorolta.
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)
(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki,
és juttassa vissza hozzánk!)

Címzett:

……………………………………………………………………………………….…… (Sz
olgáltató neve, címe)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek vagy szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………
(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/szolgáltatás megnevezése)

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..
A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………

12.5. Elállás/felmondás joghatásai:
Vételár visszatérítése
Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül visszatéríti Önnek.
Ennek megfelelően elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költség – így a kiszállítás költsége is – visszajár Önnek (kivéve azok a többletköltségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).
A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Termék visszaküldése
Abban az esetben, ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Ön elküldi a terméket. Az elállási
jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Vételár visszatérítésének visszatartása
A vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a
terméket (termékeket), vagy Ön nem igazolta, hogy azt (azokat) visszaküldte: a kettő közül a
korábbi időpont kerül figyelembevételre. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül
visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Értékcsökkenés
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Önnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis elállás esetén
a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése Önt terhelik.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn
belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó öszszeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely
meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
12.6. Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése:
Fogyasztónak minősülő vásárló a kellékszavatossági, valamint a termékszavatossági jogait
érvényesítheti a szolgáltatás vagy termék vásárlást érintően.
Fogyasztónak nem minősülő vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) kizárólag a kellékszavatossági
jogait érvényesítheti a megvásárolt terméket érintően.
A webáruházban értékesített termékekre, a törvény által biztosított jótállási jogok nem vonatkoznak, így jótállási jogok nem érvényesíthetők.
Hibás teljesítés
A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy
a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem
A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén
az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás
terhe a Vállalkozást terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a
termék hibás volt.
12.7. Kellékszavatosság:
Kellékszavatossági jog érvényesítése
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett
a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén, a
Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§ szabályai
szerint. A kellékszavatossági jog a fogyasztó, valamint a nem fogyasztó vásárló (pl. cég,
egyéb szervezet) esetében is érvényesíthető.
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba
közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)
Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.
Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével
összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vállalkozásnak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést
nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve
– nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.
Áttérés másik kellékszavatossági jogra
Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban
Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt
volt.
Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje, elévülése
Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de – fogyasztói szerződés esetén
– nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Vállalkozással közölni.
Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.
A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön, mint fogyasztó a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A nem fogyasztó (pl. cég, egyéb szervezet)
kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 évig érvényesíthető.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket
rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is,
ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén
A Vállalkozás köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás
teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a
Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget
tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési
igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön
kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.
Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.
Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket –
közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget
tett.
Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
12.8. Termékszavatosság:
Hibás termék
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági jog érvényesítése
A termék hibája esetén Ön, mint fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Vállalkozóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.
Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől
(a Vállalkozótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.
Kérheti, hogy a gyártó/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő
határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje
Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval
közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.
Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától
(amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő

kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által
történő forgalomba hozatal időpontja.
Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól
A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
● a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy

forgalmazta, vagy
● a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának

időpontjában nem volt felismerhető, vagy
● a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.
12.9. Szavatossági igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén):
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája
miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági
igényt) érvényesíthet.
Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.
A Vállalkozás az Ön nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:
● az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben

rögzített adatainak kezeléséhez;
● az eladott termék megnevezése, vételára;
● a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontja;
● a hiba bejelentésének időpontja;
● a hiba leírása;
● szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;

● a szavatossági igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvénye-

síteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;
● amennyiben a Vállalkozás a szavatossági kötelezettségének az Ön által érvényesíteni

kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szintén rögzítésre kerül;
● továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön

a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület
eljárását is kezdeményezheti.
A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul,
igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.
Amennyiben a Vállalkozás az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható
módon értesíti Önt.
A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.
A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül
elvégezze.
Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás
a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:
● a fogyasztó neve és címe;
● a termék azonosításához szükséges adatok;
● a termék átvételének időpontja;
● továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.
A fenti rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Vállalkozás megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.
A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti
panasznak.

13. Jogérvényesítési lehetőségek
13.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Vásárló a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es
pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon
belül érdemi választ küld.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást,
vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:
•

Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

•

Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

•

Bírósági eljárás

13.2.1. Békéltető Testület:
A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a
felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal
és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes
Békéltető Testülethez fordulhat (https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):
Baranya Megyei Békéltető Testület
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u.
36.
Cím: 8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-72-507-154
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-72-507-152
Fax: 06-22-510-312
E-mail: abeck@pbkik.hu
E-mail: fmkik@fmkik.hu
mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető
Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád
krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500,
06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
mariann.matyus@bkmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei
Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István
út 10/a
Telefonszám: 06-96-520-217

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján,
Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető
Testület
Cím: 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 6-8.
III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-2690703

Fax: 06-96-520-218
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza
ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Somogy Megyei BékélTestület
tető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Cím: 7400 Kaposvár,
Anna u.6.

Telefonszám: 06-52-500-710

Telefonszám: 06-82501-026

Fax: 06-52-500-720
Fax: 06-82-501-046
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Heves Megyei Békéltető TestBékéltető Testület
ület

E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u.
Cím: 3300 Eger, Faiskola út
1.
15.

Cím: 4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 2.

Telefonszám:06-46-501-091,
06-46-501-870

Telefonszám: 06-42311-544

Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület

Tolna Megyei Békéltető
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Testület
Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina
krt. 99. III. em. 310.

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy
park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Telefonszám: 06-56-510-621,
06-20-373-2570

Fax: 06-1-488-2186
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Cím: 7100 Szekszárd,
Arany J. u. 23-25. III.
emelet
Telefonszám: 06-74411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető
Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt.
8-12.

Komárom-Esztergom Megyei
Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér
36.

Vas Megyei Békéltető
Testület
Cím: 9700 Szombathely,
Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-62-554250/118

Telefonszám: 06-34-513-027

Telefonszám: 06-94312-356

Fax: 06-62-426-149

Fax: 06-34-316-259

Fax: 06-94-316-936

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

E-mail: szilvi@kemkik.hu

E-mail:
vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető
Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti
tér 1. földszint 116.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-88-429-008

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-88-412-150

Fax: 06-92-550-525

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az
Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a
fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv)
székhelye határozza meg.
13.2.2. Uniós online vitarendezési platform:
Eljárás elindításának feltételei:
Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak
bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.
Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online
vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon
kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra
nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése
érvényesítéséhez.
A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló,
online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére.
(Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének
időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló
vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az
interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán
egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon
(link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU)
keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.
Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon,
ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.
Eljárás menete:
Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:
● panasz benyújtása;
● a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;
● panaszkezelés a vitarendezési testület által;
● eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul
beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a
fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem
tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani,
amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)
Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület
rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen
erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától
erre vonatkozóan.
Online vitarendezési kapcsolattartó pont:
Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 20 33
A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a
csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform
működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az
adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

13.2.3. Bírósági eljárás:
Ön jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését végső esetben bíróság előtt, polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

14. Egyéb rendelkezések
14.1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba
lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben,
azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson
végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot,
hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
14.2. Szerzői jogok
A Honlap felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai és műszaki/technikai tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt
állnak. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.
A Honlap oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon.
A Honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A Honlap bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és
büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.
A Honlap termékei szellemi alkotásoknak minősülnek, így azok szerzői jogi, illetve egyéb
jogi védelem alatt állnak. Ezért ezen termékekre csak és kizárólagosan felhasználási jogot

lehet szerezni. A felhasználási jog nem kizárólagos, és csak Ön által gyakorolható. Az Ön
részére adott felhasználási jog nem jogosítja Önt arra, hogy e jogot másra átruházza, illetve
azt másnak átengedje.

15. Érvénytelenség jogkövetkezményei
Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely adott tartalmi része érvénytelen, úgy a Ptk. 6:114. § értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek
csak erre az érintett részére kell alkalmazni.
Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az
érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

16. Jogi háttér
Szerződést érintő főbb jogszabályok
● 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az in-

formációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
● 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kö-

telező jótállásról;
● 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kereté-

ben eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól;
● 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések rész-

letes szabályairól.

A jelen ÁSZF-ben olvasható egyes fogalmak értelmezését, precíz jogi definícióját az adott
fogalmat szabályozó jogszabály mindenkor hatályos normaszövege határozza meg.

2021. december 01.
Burinda Veronika E.V.
www.vagyoklabor.hu

