ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
a www.orgshop.hu weboldal használatáról
2018. január 1.
1. Preambulum
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
A www.orgshop.hu honlapot az ORANGE-LINE INVEST Felelősségű Társaság üzemelteteti.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a
közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák
meg.
Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Vállalkozót illető jogokat és
kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és
fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen
ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a
honlapon külön elérhető tájékoztatások.
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert
megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a
vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné
velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott
elérhetőségeken!
2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Üzlet, átvételi pont címe:
Nyilvántartásba vevő bíróság:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:

Eladó/Vállalkozás
adatai
ORANGE-LINE INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
2045 Törökbálint, Károlyi utca 45.
2045 Törökbálint, Károlyi utca 45.
2045 Törökbálint, Blaha L u 1.
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
13 09 133067
14979747-2-13
Viola-Pávlicz Anna
+ 36 20 359 1950
-orangeline@euroweb.hu
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Honlap:
Bankszámlaszám:
Adatvédelmi nyilvántartási
szám:
Név:
Cím:
Elérhetőség:

www.orgshop.hu
10918001-00000084-09190007
Orang636522205135787198

Tárhelyszolgáltató
adatai
Intergrity Kft
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em. 5028. szoba
06-1-450-2660

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: www.orgshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű
fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek
kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék:a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt
minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói
szerződésekre meghatározott kötelező jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
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2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
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 kötelező
jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendeleta fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
3. Az ÁSZF érvénye, hatálya, az ÁSZF megváltoztatása
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a
jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei
között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt
szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől
érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt
megrendeléseket) nem érintik.
Az Eladó a fentieknek megfelelően bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan
módosítani. Az Eladó a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a regisztrált
felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált
felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal
használatához.
Jelen ÁSZF webáruházon keresztül történő fogyasztói vásárlásra érvényes. Cégeket,
közületeket, kereskedőket, valamint nagy tételben rendelőket kizárólag egyedi szerződés
alapján szolgálunk ki.
3.1. Az ÁSZF elfogadása
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
www.orgshop.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét
képezi.
3.2. A szerződés nyelve
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,
azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem
tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki.
Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges
igényérvényesítése céljából.
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3.4 Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az
árváltozás jogát fenntartjuk.
4. További fogyasztói tájékoztató
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az
Eladótól.
5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
5.1. Garanciális problémák
Garanciális probléma esetén az Eladó az üzletében nyitvatartási időben Törökbálinton, a
Károlyi utca 45. szám alatt 9.00-tól 16.00.-ig,a terméket megvizsgálja, és fogyasztó panasz
esetén erről jegyzőkönyvet vesz fel.
5.2. Panaszügyintézés
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
•
•
•
•

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2045 Törökbálint, Blaha L u 1.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 9:00-16:00, Sz-V: ZÁRVA
Tel. + 36 20 5720620
Email: orangeline@euroweb.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem
lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi
email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi
elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.
5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások
során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
•
•

•

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán)
elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
Panasztétel a fogyasztóvédelmihatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltetőtestület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
testületnél.
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A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon: +36 1 269 0703
Email: pmbekelteto@pmkik.hu
Elérhetőségek:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu
•

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései
szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi
és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos
illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a
fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye
is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
6. Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.
7. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt
áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres
megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról
és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Orange-Line Invest Kft. írásos hozzájárulás
esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag
az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a weboldal felületén
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A
weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
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8. Egyéb
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó
rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexe és ilyen magatartási kódex alá sem vetette alá magát.
A vásárló személyes vásárlás során a Eladó szaküzleteiben, online megrendelés során a rendelés
megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és
elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó
kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Eladó a jogszabály által
meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz
leadását követően írja jóvá.
9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat Eladó szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat
RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez
megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen
mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok
megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres
támogatást használunk.
11. Tájékoztató a honlap használatáról
11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat
a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges
tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Eladó
szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban
nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt
az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az
általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz
mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt
azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a
Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége,
kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 5.2 pontban találja.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az
általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás
költségét.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Eladó fenntartja azzal, hogy a
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módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő
fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti
időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online
fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak
ezt követően lehetséges. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek
esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt
adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott
adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül
számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó
jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és
költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét
kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz
tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és
meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
11.3. Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék
közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár (pl. "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os). Hibás ár
esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem
vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem
jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt
automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.
Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa
által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az
Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár
helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez
esetben nem jön létre szerződés a felek között.
12. A megrendelés menete
A honlap használata regisztrációhoz kötött.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által
történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
12.1. A regisztráció
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet
sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható
felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció
érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes
adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Ön a
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Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett
Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.
Az Eladót az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót
nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ön a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek
számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden
regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására
bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok
módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Eladót
a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
12.1. A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen
belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát,
ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket
illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a
terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. A termékek méretének
szerkezetének szövetének változtatási jogát fenntartjuk, az árak tájékoztató jellegűek. Felhívjuk
figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
12.2. Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne,
mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott
terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik,
hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn
megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés
véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a
kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek
helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „Terméket
hozzáadtuk a kosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy
kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét
megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vissza a
termékhez” gombra!
12.3. A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva
bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a
kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb
megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő
információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
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Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a
„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.
12.4. Vásárlói adatok megadása
„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által
kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási
szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni
(személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet
Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ”
szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ”
szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat
tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés”
szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.
12.5. A rendelés áttekintése
A szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva
folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja
az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel”
gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön
által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási
adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a
„Vissza” gombra kattint).
13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés véglegesítése”
gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a "Rendelés véglegesítése"
gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és
nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von
maga után.
14. A rendelés feldolgozása
A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban
lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy – a 14.9. pont szerinti –
automata visszajelzést kap, majd az Eladó munkatársa - a 14.10. pontban foglaltak szerinti módon
– igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az
azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás
időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.9. vagy 14.10.
pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.
14.9. Automata visszaigazoló e-mail
Ön a megrendelését követően az Eladótól kettő e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail
címre. Az első visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön
megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön
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ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön
köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján
haladéktalanul közölni. Ennek elmulasztása estén a jelen általános szerződési feltételek 11.2.
pontjában foglaltak kerülnek alkalmazásra. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 48 órán
belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot,
mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
14.10. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles egy második – nem
automata - e-mail útján visszaigazolni az Ön ajánlatát. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az
Eladó által történő elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék
raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék
raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük a második visszaigazoló emailben. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a
második e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez.
Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött
második e-mailnek az Ön postafiókjába történt megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail
útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési kötelezettség, az Eladót
pedig szállítási kötelezettség nem terheli.
15. A fizetés módja, feltételei
15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége
A megrendelés összesítője és a 14.10. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő
fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási
jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.
15.2. Fizetési módok
15.2.1. Utánvét
Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével
egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat.
15.2.2. Készpénzes vagy bakkártyás fizetés
Önnek lehetősége van a termék készpénzben vagy bankkártyával fizetni a termék személyes
átvételekor, vagy a kiszállítást megelőzően üzletünkben.
Önnek lehetősége van arra, hogy a vásárlás során a webáruházban bankkártyával elektronikus
úton fizessen a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5.
emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 0110-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély
száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint
elektronikuspénzkibocsátó intézményen keresztül.
15.2.3. Előre utalás, számlaszám
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Ön a termék árát a következő bankszámlára előre is utalhatja az alábbi bankszámlaszámra:
10918001-00000084-09190007

16. A megrendelt termék átvétele
16.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás
A honlapon megjelenített termékek személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át.
16.1.1. Személyes átvétel
Személyes átvétel lehetséges az Eladó ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig: 916 óra között, Törökbálinton a Károlyi utca 45. szám alatt, Szombaton és vasárnap: zárva, illetve
a rendeléskor elfogadott címen az Ön választása szerint. Ünnepnapokon személyes átvétel nem
lehetséges. Személyes átvétel esetén Önt nem terheli szállítási díj.
16.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek
A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a
Teher-Pakk Kft. végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó
megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak, akik felveszik Önnel a kapcsolatot annak
érdekében, hogy az Önnek megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Ön az adatkezelési
szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó. az Ön adatait a
futárszolgálat részére átadja.
16.1.2.1. Szállítási módok és feltételek részleteiről erre a linkre kattintva tájékozódhat.
16.1.2.2.Megengedett kézbesítési cím
A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.
Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot
velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok
kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!
16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének
tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is
jogosult.
17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor
szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá
az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés
észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni.
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Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők
hiánytalanul átadottnak.
Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba)
miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági
időn belül.
A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön
nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését
megtagadni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép
és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.
18. Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve
- amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt
jóváírásától számított 1-5 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést
minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön
tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét
kifejezetten kizárja.
19. Jogfenntartás
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel
fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet
sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön
részére 5 munkanapon belül.
20. Felelősség
A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag
tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal
felelősséget.
Ön a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal
felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos
gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Ön teljes
mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Eladók
oldalaira vezet. Ezen Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal
felelősséget.
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Az Ön által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult,
de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem
köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó
nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal
használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a
használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.
Amennyiben Ön a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az
Eladónak. Amennyiben Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult
az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
21. Elállás
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban
„Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
•
•
•
•

a terméknek,
több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint
számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta; - 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.
21.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE:
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen
ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidőben
gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az
Eladó részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.
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Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a
határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy
hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az Eladó
részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén az Eladó üzletei a Fogyasztó rendelkezésére állnak.
A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára
adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.
Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem
terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is,
kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó
jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha
az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó
használat miatt következett be.
Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését
megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az
Eladó, mint Eladó ésszerű költségeit.
Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek –
ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő
lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
22. JÓTÁLLÁS
22.1. Kötelező jótállás:
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Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű
használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére
történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében
felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet
(tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében
értékesített
és
a
rendelet
mellékletében
felsorolt
termékekre
vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően
lépett fel, így például, ha a hibát
•

•
•

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést azEladó, vagy annak megbízottja
végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára
vezethető vissza)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

•

•

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek
okozott érdeksérelmet.
ha azEladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn
belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy
a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát azEladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási
időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a
kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező
hiba tekintetében újból kezdődik.
A

jótállási

kötelezettség

teljesítésével

kapcsolatos
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költségek

az

Eladót

terhelik.

Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2
pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági,
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető
testületi eljárást kezdeményezhet.
22.2. Önkéntes jótállás:
Eladó az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében
megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál
hosszabb is lehet. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék
Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
23. SZAVATOSSÁG
23.1. Kellékszavatosság:
Az Ügyfél az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a
termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az
Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Eladó
költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.
Az Ügyfél közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket
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az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó
csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a
termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az
Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.
23.2 Termékszavatosság:
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –
kellékszavatossági
jogot
vagy
termékszavatossági
igényt
érvényesíthet.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági
igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell
bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó)
szemben gyakorolhatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó, forgalmazó (Eladó) 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 (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
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24. Egyéb rendelkezések:
A Orange-Line Invest Webáruház információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata
nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer
biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ön részéről az Internet technikai
és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató üzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre
vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
Törökbálint, 2018. január 1.

___________________________
Pávlicz Ferenc ügyvezető
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