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Általános Szerződési Feltételek

 Jelen dokumentum nem keruü l iktataá sra, kizaá roá lag elektronikus formaában keruü l megkoü teásre,
nem minoő suü l íáraá sbeli szerzoő deásnek, magyar nyelven íároá dik, magatartaá si koá dexre nem utal. A
webshop  muő koü deáseável,  megrendeleási,  eás  szaá llíátaá si  folyamataával  kapcsolatosan  felmeruü loő
keárdeásek eseteán a megadott eleárhetoő seágeinken rendelkezeáseáre aá llunk.

Jelen AÁ szf  hataá lya  Szolgaá ltatoá  weblapjaán  (http://www.gyerekevoeszkoz.hu) eás  aldomainjein
toü rteánoő  jogviszonyokra  terjed  ki.  Jelen  AÁ szf  folyamatosan  eleárhetoő  a  koüvetkezoő
weboldalroá l: http://www.gyerekevoeszkoz.hu/aszf/ eás  letoü lthetoő  az  alaábbi
linkroő l: http://www.gyerekevoeszkoz.hu/aszf.pdf

1.Szolgáltató adatai:

 A szolgaá ltatoá  neve: Csomoá sneá  Verebeá li Apolloá nia

 A szolgaá ltatoá  szeákhelye (eás egyben a panaszuü gyinteázeás helye): 6000 Kecskemeát, Kocsis
Paá l utca 24/A

A szolgaá ltatoá  eleárhetoő seáge, az igeánybe vevoő kkel valoá  kapcsolattartaá sra szolgaá loá , rendszeresen
hasznaá lt elektronikus levelezeási cíáme: apolka@apolka.hu

Nyilvaántartaá si szaám: 31764605

Adoá szaáma: 66108858-1-23

Nyilvaántartaá sban bejegyzoő  hatoá saá g neve: Baá cs-Kiskun Megyei Bíároá saá g mint Ceágbíároá saá g

Telefonszaáma: 20/2626-628

Adatveádelmi nyilvaántartaá si szaáma: _________________________

A szerzoő deás nyelve: magyar

A taá rhely-szolgaá ltatoá  neve, cíáme, e-mail cíáme:

Web ITem Kft.

Szeákhely: 6000 Kecskemeát, Kocsis Paá l utca 24/A

E-mail: info@item.hu

Telefon: 70/5312-654

http://www.gyerekevoeszkoz.hu/
mailto:info@item.hu
http://www.gyerekevoeszkoz.hu/aszf.pdf
http://www.gyerekevoeszkoz.hu/aszf


2.Alapvető rendelkezések:

1.A jelen Szabaá lyzatban nem szabaá lyozott keárdeásekre, valamint jelen Szabaá lyzat
eártelmezeáseáre  a  magyar  jog  az  iraányadoá ,  kuü loü noü s  tekintettel  a  Polgaá ri
Toü rveánykoü nyvroő l  szoá loá  2013.  eávi  V.  toü rveány  („Ptk.”)  eás az  elektronikus
kereskedelmi  szolgaá ltataá sok,  az  informaácioá s  taá rsadalommal  oü sszefuü ggoő
szolgaá ltataá sok  egyes  keárdeáseiroő l  szoá loá  2001.  eávi  CVIII.  (Elker.  tv.)  toü rveány,
valamint a fogyasztoá  eás a vaá llalkozaás koü zoü tti szerzoő deásek reászletes szabaá lyairoá l
szoá loá  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  vonatkozoá  rendelkezeáseire. A
vonatkozoá  jogszabaá lyok koü telezoő  rendelkezeásei a felekre kuü loü n kikoü teás neá lkuü l is
iraányadoá k.

2.  A jelen Szabaá lyzat  2016.  maá rcius 25.  napjaá toá l  hataá lyos eás  visszavonaá sig
hataá lyban marad. A Szolgaá ltatoá  jogosult egyoldaluá an moá dosíátani a Szabaá lyzatot.
A moá dosíátaá sokat a Szolgaá ltatoá  azok hataá lyba leápeáse eloő tt 11 (tizenegy) nappal a
weboldalakon koü zzeá teszi. Felhasznaá loá k a weboldalak hasznaá lataával elfogadjaák,
hogy  raá juk  neázve  a  weboldalak  hasznaá lataával  kapcsolatos  valamennyi
szabaá lyozaá s automatikusan eárveányes.

3.Felhasznaá loá ,  amennyiben  beleáp  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  uü zemeltetett  webshop
weboldalra, vagy annak tartalmaá t baá rmilyen moá don olvassa – akkor is, ha nem
regisztraá lt  felhasznaá loá ja  a  webshopnak,  a  Szabaá lyzatban  foglaltakat  magaára
neázve  koü telezoő nek  ismeri  el.  Amennyiben  a  Felhasznaá loá  nem  fogadja  el  a
felteá teleket, nem jogosult a webshop tartalmaának megtekinteáseáre.

4.Szolgaá ltatoá  fenntart  magaának  minden  jogot  a  webshop  weboldal,  annak
baá rmely  reászlete  eás  az  azon  megjelenoő  tartalmak,  valamint  a  weboldal
terjeszteáseánek tekinteteáben. Tilos a webshopon megjelenoő  tartalmak vagy azok
baá rmely  reászleteánek  letoü lteáse,  elektronikus  taá rolaá sa,  feldolgozaása  eás
eárteákesíáteáse a Szolgaá ltatoá  íáraá sos hozzaá jaá rulaá sa neá lkuü l.

3.Regisztráció/vásárlás

1.Felhasznaá loá  a weboldalon toü rteánoő  vaá saá rlaá saával/regisztraá cioá jaával kijelenti, hogy
jelen  AÁ SZF,  eás  a  weboldalon  koü zzeá tett  Adatkezeleási  taá jeákoztatoá  felteá teleit
megismerte eás elfogadja, az adatkezeleásekhez hozzaá jaá rul.

2.Felhasznaá loá  a  vaá saá rlaá s/regisztraá cioá  soraán  koü teles  a  sajaá t,  valoá s  adatait
megadni. A vaá saá rlaá s/regisztraá cioá  soraán megadott valoá tlan, vagy maás szemeá lyhez
koü thetoő  adatok eseteán a leá trejoüvoő  elektronikus szerzoő deás  semmis.  Szolgaá ltatoá
kizaá rja  feleloő sseágeá t,  amennyiben  Felhasznaá loá  maás  neveáben,  maá s  szemeá ly
adataival veszi igeánybe szolgaá ltataá sait.



3.A  Szolgaá ltatoá t  a  Felhasznaá loá  aá ltal  teávesen  eás/vagy  pontatlanul  megadott
adatokra  visszavezethetoő  szaá llíátaá si  keásedelemeárt,  illetve  egyeáb  probleámaáeárt,
hibaáeá rt semminemuő  feleloő sseág nem terheli.

4.A Szolgaá ltatoá t nem terheli feleloő sseág az abboá l adoá doá  kaá rokeárt, ha Felhasznaá loá  a
jelszavaá t elfelejti, vagy az illeteáktelenek szaámaá ra baá rmely nem a Szolgaá ltatoá nak
felroá hatoá  okboá l hozzaá feá rhetoőveá  vaá lik.

4.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.A  megjeleníátett  termeákek  kizaá roá lag  online  rendelhetoő k  meg.  A  termeákekre
vonatkozoá an megjeleníátett aá rak forintban eártendoő k, tartalmazzaák a toü rveányben
eloő íárt  aá faá t,  azonban  nem  tartalmazzaák  a  haá zhoz  szaá llíátaá s  díájaá t.  Kuü loü n
csomagolaá si koü ltseág nem keruü l felszaámíátaá sra.

2.A  webshopban Szolgaá ltatoá  reászletesen feltuü nteti  a  termeák  neveá t,  leíáraá saá t,  a
termeákekroő l  fotoá t  jeleníát  meg.  A  termeákek  adatlapjaán  megjeleníátett  keápek
elteárhetnek  a  valoá saá gostoá l,  illusztraá cioá keánt  szerepelhetnek.  Nem  vaá llalunk
feleloő sseáget a webshopban megjelenoő  keáp eás a termeák teányleges kineázete miatti
kuü loü nboü zoő seág miatt.

3.Amennyiben akcioá s aá r keruü l bevezeteásre, Szolgaá ltatoá  teljes koü ruő en taá jeákoztatja
Felhasznaá loá kat az akcioá roá l eás annak pontos idoő tartamaá roá l.

4.Amennyiben  a  Szolgaá ltatoá  minden  gondossaága  elleneáre  hibaás  aá r  keruü l  a
Webaá ruhaáz  feluü leteáre,  kuü loü noü s  tekintettel  a  nyilvaánvaloá an  teáves,  pl.  a  termeák
koü zismert, aá ltalaánosan elfogadott vagy becsuü lt  aá raá toá l  jelentoő sen elteároő ,  esetleg
rendszerhiba miatt megjelenoő  “0” Ft-os vagy “1” Ft-os aá rra, akkor a Szolgaá ltatoá
nem koü teles a termeáket hibaás aá ron szaá llíátani, hanem felajaánlhatja a helyes aá ron
toü rteánoő  szaá llíátaá st,  amelynek  ismereteáben  az  ÜÜ gyfeá l  elaá llhat  vaá saá rlaá si
szaándeákaá toá l.

5.Hibaás aá r eseteán esetben feltuő noő  eá rteákaraánytalansaág aá ll fenn a termeák valoá di eás
feltuü ntetett aá ra koü zoü tt, amit egy aá tlagfogyasztoá nak azonnal eászlelnie szuü kseáges.
A Polgaá ri Toü rveánykoü nyvroő l szoá loá  2013. eávi V. toü rveány (Ptk.) alapjaán a szerzoő deás a
felek akarataának koü lcsoü noü s eás egybehangzoá  kifejezeáseável joü n leá tre. Amennyiben
a felek nem tudnak megaá llapodni a szerzoő deáses felteá telekben, azaz nincs meg a
felek  akarataá t  koü lcsoü noü sen  eás  egybehangzoá an  kifejezoő  nyilatkozat,  abban  az
esetben nem beszeá lhetuü nk eárveányesen leá trejoü tt szerzoő deásroő l, amelyekboő l jogok
eás koü telezettseágek fakadnaának. Ennek alapjaán a hibaá s/teáves aá ron visszaigazolt
megrendeleás semmis szerzoő deásnek tekintendoő .

5.Rendelés menete



1.Felhasznaá loá  a  regisztraá cioá jaá t  koüvetoő en  bejelentkezik  a  webshopba/vagy
regisztraá cioá  neá lkuü l is megkezdheti a vaá saá rlaá st.

2.Felhasznaá loá  a megvaá saá rolni kíávaánt termeák, termeákek darabszaámaá t beaá llíátja.

3.Felhasznaá loá  kosaá rba helyezi a kivaá lasztott termeákeket. Felhasznaá loá  baá rmikor
megtekintheti a kosaá r tartalmaá t a „kosaá r” ikonra kattintva.

4.Ha nem szeretne tovaábbi termeáket vaá saá rolni, ellenoő rzi a megvaá saá rolni kíávaánt
termeák darabszaámaá t. A „toü rleás - X” ikonra kattintva toü roü lheti a kosaá r tartalmaá t.
Mennyiseág  veáglegesíáteáseáhez  a  „frissíáteás/kosaá r  frissíáteáse”  ikonra  kattint
Felhasznaá loá .

5.Felhasznaá loá  kivaá lasztja  a  szaá llíátaá si  cíámet,  majd  a  szaá llíátaá si/fizeteási  moá dot,
melynek tíápusai a koüvetkezoő k:

1.Fizeteási moá dok:

Fizeteás  utaánveá tellel:  Amennyiben a  megrendelt  termeák  futaá rszolgaá lattal  keruü l  kiszaá llíátaá sra,
lehetoő seág  van  arra,  hogy  a  Felhasznaá loá  a  megrendeleás  veágoü sszegeá t  a  futaá rnak  teljesíátse
keászpeánzben a megrendelt termeák(ek) aá tveátelekor.

AÁ tutalaá ssal:  Felhasznaá loá  a  megrendelt  termeákek  elleneárteákeát  a  visszaigazoloá  e-mailben
talaá lhatoá  bankszaámlaá ra 3 napon beluü l koü teles aá tutalni. Az oü sszeg Szolgaá ltatoá  bankszaámlaá jaán
toü rteánoő  joá vaá íáraá saá t koüvetoő en a Felhasznaá loá  jogosult a termeák(ek) aá ltala meghataá rozott moá don
toü rteánoő  aá tveáteleáre.

2.Szaá llíátaá si koü ltseág:

A szaá llíátaá si koü ltseág bruttoá  890 Ft az eloő reutalaá sos fizeteás eseteán, az utaánveá tes fizeteás eseteán
bruttoá  1.190 Ft.

6.Amennyiben a webshopban hiba vagy hiaányossaág leáp fel a termeákekneá l vagy az
aá raknaá l, fenntartjuk a jogot a korrekcioá ra. Ilyen esetben a hiba felismereáse illetve
moá dosíátaá sa  utaán  azonnal  taá jeákoztatjuk  a  vevoő t  az  uá j  adatokroá l.  A  vevoő  ezt
koüvetoő en meág egyszer megeroő síátheti a megrendeleást,  vagy lehetoő seág van arra,
hogy baá rmely feá l elaá lljon a szerzoő deástoő l.

7.A fizetendoő  veágoü sszeg a megrendeleás oü sszesíáteáse eás visszaigazoloá  leveá l alapjaán
minden  koü ltseáget  tartalmaz.  A  szaámlaá t  a  csomag  tartalmazza.  Felhasznaá loá
koü teles  a  csomagot  keázbesíáteáskor  a  futaá r  eloő tt  megvizsgaá lni,  eás  termeákeken,



csomagolaá son  eászlelt  esetleges  seáruü leás  eseteán  koü teles  jegyzoő koü nyv  felveá teleá t
keárni,  seáruü leás  eseteán  a  csomagot  nem koü teles  aá tvenni. Ütoá lagos,  jegyzoő koü nyv
neá lkuü li  reklamaácioá t  Szolgaá ltatoá  nem  fogad  el! A  csomagok  keázbesíáteáse
munkanapokon toü rteánik 8-17 oá ra koü zoü tti idoő szakban.

8.Az adatok megadaá saá t koüvetoő en Felhasznaá loá  a ”megrendeleás elkuü ldeáse” gombra
kattintva  tudja  elkuü ldeni  megrendeleáseá t,  eloő tte  azonban  meág  egyszer
ellenoő rizheti  a  megadott  adatokat,  illetve  megjegyzeást  is  kuü ldhet  a
megrendeleáseável, vagy e-mailben jelezheti feleánk egyeáb, rendeleássel kapcsolatos
kíávaánsaágaá t.

9.Adatbeviteli hibaák javíátaá sa: Felhasznaá loá  a megrendeleási folyamat lezaá raá sa eloő tt
minden esetben vissza tud leápni  az eloő zoő  faá zisba,  ahol  javíátani  tudja a bevitt
adatokat.

10.Felhasznaá loá  e-mail-ben a  megrendeleás  elkuü ldeáseá t  koüvetoő en  visszaigazolaá st
kap.  Amennyiben  e  visszaigazolaá s  Felhasznaá loá  megrendeleáseánek  elkuü ldeáseá toő l
szaámíátott, a szolgaá ltataá s jellegeá toő l fuü ggoő  elvaá rhatoá  hataá ridoő n beluü l, de legkeásoő bb
48 oá raán beluü l Felhasznaá loá hoz nem eárkezik meg, Felhasznaá loá  az ajaánlati koü toü ttseág
vagy  szerzoő deáses  koü telezettseág  aloá l  mentesuü l.  A  megrendeleás  eás  annak
visszaigazolaá sa  akkor  tekintendoő  a  Szolgaá ltatoá hoz,  illetve  az  Felhasznaá loá hoz
megeárkezettnek, amikor az szaámaára hozzaá feá rhetoőveá  vaá lik. Szolgaá ltatoá  kizaá rja a
visszaigazolaá si feleloő sseágeá t, ha a visszaigazolaá s azeárt nem eárkezik meg idoő ben,
mert  Felhasznaá loá  rossz  e-mail  cíámet  adott  meg  regisztraácioá ja  soraán,  vagy  a
fioá kjaához tartozoá  taá rhely telíátettseáge miatt nem tud uü zenetet fogadni.

6.A megrendelések feldolgozása és az adásvétel teljesítése

1.A megrendeleásek feldolgozaá sa  nyitvatartaá si  idoő ben toü rteánik.  A  megrendeleás
feldolgozaásakeánt  megjeloü lt  idoő pontokon kíávuü l  is  van lehetoő seág  a  megrendeleás
leadaásaá ra, amennyiben az a munkaidoő  lejaá rta utaán toü rteánik, az azt koüvetoő  napon
keruü l  feldolgozaásra.  Szolgaá ltatoá  uü gyfeá lszolgaá lata  minden esetben elektronikus
uá ton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíáteni a megrendeleáseá t.

2.AÁ ltalaános teljesíáteási  hataá ridoő ,  a  visszaigazolaá stoá l  szaámíátott  1-3 munkanapon
beluü l.

3.Az  adaásveáteli  szerzoő deás  alapjaán  a  Szolgaá ltatoá  dolog  tulajdonjogaának
aá truhaázaá saá ra, a Felhasznaá loá  a veátelaá r megfizeteáseáre eás a dolog aá tveá teleáre koü teles.

4.Ha az eladoá  vaá llalkozaá s eás a vevoő  fogyasztoá , eás az eladoá  vaá llalja a dolog vevoő hoü z
toü rteánoő  eljuttataá saá t, a kaá rveszeá ly akkor szaá ll aá t a vevoő re, amikor a vevoő  vagy az
aá ltala  kijeloü lt  harmadik  szemeá ly  birtokba  veszi  a  dolgot.  A  kaá rveszeá ly  a
fuvarozoá nak toü rteánoő  aá tadaá skor aá tszaá ll a vevoő re, ha a fuvarozoá t a vevoő  bíázta meg,
felteáve, hogy a fuvarozoá t nem az eladoá  ajaánlotta.



5.Ha az eladoá  vaá llalkozaá s eás a vevoő  fogyasztoá , a felek elteároő  megaá llapodaásaának
hiaányaában,  az  eladoá  (jelen AÁ SZF szerint:  Szolgaá ltatoá )  a  szerzoő deás  megkoü teáseá t
koüvetoő en keásedelem neá lkuü l,  de legkeásoő bb harminc napon beluü l  koü teles a vevoő
(Felhasznaá loá ) rendelkezeáseáre bocsaá tani a dolgot.

6.Az Szolgaá ltatoá  keásedelme eseteán a Felhasznaá loá  jogosult poá thataá ridoő t tuő zni. Ha
az eladoá  a poá thataá ridoő n beluü l nem teljesíát, a vevoő  jogosult a szerzoő deástoő l elaá llni.

7.A Felhasznaá loá  poá thataá ridoő  tuő zeáse neá lkuü l jogosult a szerzoő deástoő l elaá llni, ha
a) a Szolgaá ltatoá  a szerzoő deás teljesíáteáseá t megtagadta; vagy

b) a szerzoő deást a felek megaá llapodaá sa szerint vagy a szolgaá ltataá s felismerhetoő  rendelteteáseáneá l
fogva a meghataá rozott teljesíáteási idoő ben - eás nem maá skor - kellett volna teljesíáteni.

8.Ha Szolgaá ltatoá  a szerzoő deásben vaá llalt koü telezettseágeá t azeárt nem teljesíáti, mert a
szerzoő deásben  meghataá rozott  termeák  nem  aá ll  rendelkezeáseáre,  koü teles  erroő l
Felhasznaá loá t  haladeáktalanul  taá jeákoztatni,  valamint  Felhasznaá loá  aá ltal  fizetett
oü sszeget haladeáktalanul, de legkeásoő bb harminc napon beluü l visszateáríáteni.

9.Szolgaá ltatoá  nem  vaá llal  feleloő sseáget  az  esetleges  ismertetoő k,  leíáraá sok  a
beszaá llíátoá ,  vagy rajta kíávuü l  aá lloá  okok miatt  toü rteánoő  eloő zetes bejelenteás  neá lkuü li
vaá ltozaá sa miatt. Szolgaá ltatoá  fenntartja a jogot a maá r visszaigazolt megrendeleásek
visszautasíátaá saá ra  reászben,  vagy  teljes  egeászben.  Reászben  toü rteánoő  teljesíáteás
kizaá roá lag Felhasznaá loá val toü rteánoő  egyezteteást koüvetoő en keruü lhet sor!

7.Elállás joga

1.Az Euroá pai Parlament eás a Tanaá cs 2011/83/EÜ szaámuá  iraányelveánek, tovaábbaá  a
fogyasztoá  eás  a  vaá llalkozaás  koü zoü tti  szerzoő deásek  reászletes  szabaá lyairoá l  szoá loá
45/2014.  (II.26.)  Korm.  rendelet szabaá lyozaá sa  eártelmeáben  Fogyasztoá  a
megrendelt termeák keázhez veáteleá toő l szaámíátott 14 napon beluü l indokolaá s neá lkuü l
elaá llhat a szerzoő deástoő l, visszakuü ldheti a megrendelt termeáket. Jelen taá jeákoztatoá
hiaányaában jogosult Fogyasztoá  1 eáv eltelteá ig gyakorolni az elaá llaá si jogaá t.

2.Az  elaá llaá si  jog  gyakorlaá saá ra  nyitva  aá lloá  idoő  attoá l  a  naptoá l  szaámíátott  14 nap
eltelteável jaá r le, amelyen Fogyasztoá , vagy az aá ltala megjeloü lt, a fuvarozoá toá l elteároő
harmadik szemeá ly a termeáket aá tveszi.

3.Fogyasztoá  a  szerzoő deás  megkoü teáseánek  napja,  eás  a  termeák  aá tveá teleánek  napja
koü zoü tti idoő szakban is gyakorolja elaá llaá si jogaá t.

4.A termeák visszakuü ldeáseánek koü ltseágeá t a fogyasztoá nak kell viselnie, a vaá llalkozaás
nem vaá llalta e koü ltseág viseleáseá t.



5.Az  elaá llaá si  jog  gyakorlaá sa  eseteán  a  Fogyasztoá t  a  termeák  visszajuttataá saának
koü ltseágeán kíávuü l maás koü ltseág nem terheli, Szolgaá ltatoá  azonban koüvetelheti a nem
rendelteteásszeruő  hasznaá latboá l adoá doá  anyagi kaá r megteáríáteáseá t.

6.Nem  illeti  meg  az  elaá llaá si  jog  Fogyasztoá t  olyan  nem  eloő re  gyaá rtott  termeák
eseteáben,  amelyet  a  fogyasztoá  utasíátaá sa  alapjaán  vagy  kifejezett  keáreáseáre
aá llíátottak eloő ,  vagy olyan termeák  eseteáben,  amelyet  egyeártelmuő en a fogyasztoá
szemeá lyeáre szabtak.

7.A fogyasztoá  szinteán nem gyakorolhatja az elaá llaá si jogaá t olyan zaá rt csomagolaá suá
termeák tekinteteáben, amely egeászseágveádelmi vagy higieániai okokboá l az aá tadaást
koüvetoő  felbontaá sa utaán nem kuü ldhetoő  vissza;

8.Szolgaá ltatoá  a termeák visszaeárkezeáseá t/vagy az elaá llaá si nyilatkozat megeárkezteá t
koüvetoő en  a  fenti  jogszabaá lyok  eártelmeáben  haladeáktalanul,  de  legkeásoő bb  14
napon beluü l  visszateáríáti  a  kifizetett  oü sszeget  a  Fogyasztoá  reászeáre,  beleeártve  a
szaá llíátaá si díájat is.

9.A  visszateáríáteás  soraán  az  eredeti  uü gylet  soraán  alkalmazott  fizeteási  moá ddal
egyezoő  fizeteási  moá dot  alkalmazunk,  kiveáve,  ha  Fogyasztoá  maá s  fizeteási  moá d
igeánybeveáteleáhez  kifejezetten  a  hozzaá jaá rulaá saá t  adja;  e  visszateáríáteási  moá d
alkalmazaásaáboá l kifolyoá lag Fogyasztoá t semmilyen toü bbletkoü ltseág nem terheli.

10.Fogyasztoá  koü teles az aá rukat indokolatlan keásedelem neá lkuü l, de a szerzoő deástoő l
valoá  elaá llaá saá ra  vonatkozoá  eá rtesíáteás  Szolgaá ltatoá  reászeáre  toü rteánoő  megkuü ldeáseá toő l
szaámíátott  14  napnaá l  semmifeá lekeáppen  sem  keásoő bb  visszakuü ldeni  vagy
Szolgaá ltatoá  cíámen leadni.

11.Fogyasztoá nak íáraá sban toü rteánoő  elaá llaá s eseteán elegendoő  az elaá llaá si nyilatkozatot
megkuü ldenie 14 napon beluü l.

12.Fogyasztoá  akkor  tartja  be a  hataá ridoő t,  ha  a 14 napos idoő szak letelte eloő tt
visszakuü ldi, vagy aá tadja a termeák(eke)t.

13.A fogyasztoá  kizaá roá lag a termeák visszakuü ldeáseánek koü zvetlen koü ltseágeá t viseli,
kiveáve, ha a vaá llalkozaás vaá llalta e koü ltseág viseleáseá t.

14.A  Szolgaá ltatoá  nem  koü teles  a  Fogyasztoá  reásze  megteáríáteni  azon
toü bbletkoü ltseágeket,  amely  a  Szolgaá ltatoá  aá ltal  felkíánaá lt  legolcsoá bb  szokaásos
fuvarozaá si moá dtoá l elteároő  szaá llíátaá si moá d vaá lasztaá saáboá l adoá dik.

15.Fogyasztoá  kizaá roá lag  akkor  vonhatoá  feleloő sseágre  az  aá rukban  bekoüvetkezett
eárteákcsoü kkeneáseárt, ha az az aá ruk jellegeánek, tulajdonsaágainak eás muő koü deáseánek
megaá llapíátaá saához szuü kseágestoő l elteároő  kezeleás miatt koüvetkezett be.



16.A visszateáríáteást Szolgaá ltatoá  mindaddig visszatarthatja, amíág vissza nem kapta
az  aá ru(ka)t,  vagy Fogyasztoá  bizonyíáteákot  nem szolgaá ltatott  arra  vonatkozoá an,
hogy  azokat  visszakuü ldte:  a  kettoő  koü zuü l  a  koraábbi  idoő pontot  kell  figyelembe
venni.

17.Amennyiben  Fogyasztoá  eá lni  szeretne  elaá llaá si  jogaával,  annak  jelzeáseá t
megteheti Szolgaá ltatoá  eleárhetoő seágeinek valamelyikeán íáraá sban (akaá r a melleákelt
adatlap  segíátseágeável),  vagy  telefonon.  Postai  uá ton  íáraá sban  toü rteánoő  jelzeás
alkalmaával  a  postaá ra  adaás  idoő pontjaá t  vesszuü k  figyelembe,  telefonon  toü rteánoő
jelzeás alkalmaával pedig a telefonon toü rteánoő  jelzeáseá t.  Postai uá ton toü rteánoő  jelzeás
eseteán ajaánlott kuü ldemeánykeánt, csomagkeánt valoá  jelzeást fogad el Szolgaá ltatoá .  A
megrendelt  termeáket  postai  uá ton,  vagy  futaá rszolgaá lat  segíátseágeável  juttathatja
vissza Fogyasztoá  Szolgaá ltatoá  reászeáre.

18.Fogyasztoá nak  kiemelten  uü gyelnie  kell  a  termeák  rendelteteásszeruő
hasznaá lataá ra,  ugyanis  a  nem  rendelteteásszeruő  hasznaá lataáboá l  eredoő  kaá roknak
megteáríáteáse  a  Fogyasztoá t  terheli!  A  termeák  visszaeárkezeáseá t  koüvetoő  tizenneágy
napon  beluü l  a  Fogyasztoá  aá ltal  megadott  bankszaámlaszaámra  visszateáríáti
Szolgaá ltatoá  a termeák veátelaá raá t, a szaá llíátaá si koü ltseággel egyuü tt.

19.A fogyasztoá  eás a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deásek reászletes szabaá lyairoá l szoá loá
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt eárhetoő  el.

20.Az Euroá pai Parlament eás a Tanaá cs 2011/83/EÜ szaámuá  iraányelve itt eárhetoő  el.

21.Fogyasztoá  egyeáb  panaszaával  is  megkeresheti  Szolgaá ltatoá t  a  jelen
Szabaá lyzatban talaá lhatoá  eleárhetoő seágeken.

22.Az elaá llaá si jog csak a Polgaá ri  Toü rveánykoü nyv szerinti fogyasztoá nak minoő suü loő
Felhasznaá loá kat illeti meg.

23.Az elaá llaá si  jog nem illeti  meg a vaá llalkozaá st,  azaz az olyan szemeá lyt,  aki  a
szakmaá ja, oü naá lloá  foglalkozaá sa vagy uü zleti teveákenyseáge koü reáben jaá r e.

24.Elállási jog gyakorlásának a menete:

1.Amennyiben  a  Fogyasztoá  eá lni  kíávaán  az  elaá llaá si  joggal  uá gy  koü teles  az
elaá llaá si  szaándeákaá t  tartalmazoá  elaá llaá si  nyilatkozatot  a  Szolgaá ltatoá
eleárhetoő seágeinek egyikeáre elkuü ldeni.

2.Fogyasztoá  hataá ridoő ben gyakorolja elaá llaá si jogaá t, amennyiben a termeák
keázhezveá teleá toő l  szaámíátott  14.  nap  lejaá rta  eloő tt  elkuü ldi  elaá llaá si
nyilatkozataá t.  IÁraá sban  toü rteánoő  elaá llaá s  eseteán  eleág  csak  az  elaá llaá si
nyilatkozatot  elkuü ldeni  14  napon  beluü l.  Postai  uá ton  toü rteánoő  jelzeás
alkalmaával  a  postaá ra  adaá s  daá tumaá t,  email  vagy  telefaxon  keresztuü l

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043


toü rteánoő  eártesíáteás  eseteán  az  email  illetve  a  fax  kuü ldeáseánek  idejeát  veszi
figyelembe.

3.A Fogyasztoá  elaá llaá s eseteán koü teles a megrendelt termeáket a Szolgaá ltatoá
cíámeáre keásedelem neá lkuü l, de legkeásoő bb elaá llaá si nyilatkozataának koü zleáseá toő l
szaámíátott 14 napon beluü l visszakuü ldeni. A hataá ridoő  betartottnak minoő suü l,
amennyiben a 14 napos hataá ridoő  letelte eloő tt elkuü ldi a termeáket (tehaá t
nem kell megeárkezni 14 napon beluü l). A megrendeloő  viseli az elaá llaá si jog
gyakorlaá sa  miatt  az  aá ru  visszaszolgaá ltataá saával  kapcsolatban  felmeruü loő
koü ltseágeket.

4.A Szolgaá ltatoá  azonban nem koü teles a Fogyasztoá  reásze megteáríáteni azon
toü bbletkoü ltseágeket, amely a Szolgaá ltatoá  aá ltal felkíánaá lt legolcsoá bb szokaásos
fuvarozaási moá dtoá l elteároő  szaá llíátaá si moá d vaá lasztaá saáboá l adoá dik. A Fogyasztoá
a szerzoő deás megkoü teáseánek napja eás a termeák aá tveáteleánek napja koü zoü tti
idoő szakban is gyakorolja elaá llaá si jogaá t.

5.Toü bb termeák adaásveátelekor, amennyiben az egyes termeákek szaá llíátaá sa
elteároő  idoő pontban toü rteánik,  uá gy az utoljaá ra  szolgaá ltatott termeák,  illetve
toü bb  teá telboő l  vagy  darabboá l  aá lloá  termeák  eseteán  az  utoljaá ra  keázbesíátett
teá telnek  vagy  darab  keázhezveá teltoő l  szaámíátott  14  napon  beluü l  eá lhet  a
vaásaá rloá  az elaá llaá si joggal.

8.Szavatosság

Hibás teljesítés

A  koü telezett  hibaá san  teljesíát,  ha  a  szolgaá ltataá s  a  teljesíáteás  idoő pontjaában  nem  felel  meg  a
szerzoő deásben  vagy  jogszabaá lyban  megaá llapíátott  minoő seági  koüvetelmeányeknek.  Nem  teljesíát
hibaásan a koü telezett, ha a jogosult a hibaá t a szerzoő deáskoü teás idoő pontjaában ismerte, vagy a hibaá t
a szerzoő deáskoü teás idoő pontjaában ismernie kellett.

Fogyasztoá  eás  vaá llalkozaás  koü zoü tti  szerzoő deásben  semmis  az  a  kikoü teás,  amely  e  fejezetnek  a
kelleákszavatossaágra eás a joá taá llaá sra vonatkozoá  rendelkezeáseitoő l a fogyasztoá  haá traányaá ra teár el.

Kellékszavatosság

1.Milyen esetben eá lhet Felhasznaá loá  a kelleákszavatossaági jogaával?

Felhasznaá loá  webshopot  uü zemeltetoő  ceág  hibaá s  teljesíáteáse  eseteán  a  vaá llalkozaással  szemben
kelleákszavatossaági igeányt eárveányesíáthet a Polgaá ri Toü rveánykoü nyv szabaá lyai szerint.



2.Milyen jogok illetik meg a Felhasznaá loá t a kelleákszavatossaági igeánye alapjaán?

Felhasznaá loá  –  vaá lasztaá sa  szerint  –  az  alaábbi  kelleákszavatossaági  igeányekkel  eá lhet:  keárhet
kijavíátaá st  vagy  kicsereá leást,  kiveáve,  ha  az  ezek  koü zuü l  a  Felhasznaá loá  aá ltal  vaá lasztott  igeány
teljesíáteáse lehetetlen vagy a vaá llalkozaás szaámaára maás igeánye teljesíáteáseáhez keápest araánytalan
toü bbletkoü ltseággel jaá rna. Ha a kijavíátaá st vagy a kicsereá leást nem keárte, illetve nem keárhette, uá gy
igeányelheti  az  ellenszolgaá ltataá s  araányos  leszaá llíátaá saá t  vagy  a  hibaá t  a  vaá llalkozaás  koü ltseágeáre
Felhasznaá loá  is kijavíáthatja, illetve maá ssal kijavíáttathatja vagy – veágsoő  esetben – a szerzoő deástoő l
is elaá llhat. Vaá lasztott kelleákszavatossaági jogaá roá l  egy maásikra is aá tteárhet, az aá tteáreás koü ltseágeá t
azonban Felhasznaá loá  viseli, kiveáve, ha az indokolt volt, vagy arra a vaá llalkozaás adott okot.

3.Milyen hataá ridoő ben eárveányesíátheti Felhasznaá loá  kelleákszavatossaági igeányeá t?

Felhasznaá loá  koü teles a hibaá t annak felfedezeáse utaán haladeáktalanul, de nem keásoő bb, mint a hiba
felfedezeáseá toő l szaámíátott kettoő  hoá napon beluü l koü zoü lni. Ügyanakkor felhíávjuk a figyelmeát, hogy a
szerzoő deás  teljesíáteáseá toő l  szaámíátott  keát  eáves  eleávuü leási  hataá ridoő n  tuá l  kelleákszavatossaági  jogait
maá r nem eárveányesíátheti.

4.Kivel szemben eárveányesíátheti kelleákszavatossaági igeányeá t?

Felhasznaá loá  a vaá llalkozaá ssal szemben eárveányesíátheti kelleákszavatossaági igeányeá t.

5.Milyen egyeáb felteá tele van kelleákszavatossaági jogai eárveányesíáteáseánek?

A teljesíáteástoő l szaámíátott hat hoá napon beluü l a kelleákszavatossaági igeánye eárveányesíáteáseánek a hiba
koü zleáseán  tuá l  nincs  egyeáb  felteá tele,  ha  Felhasznaá loá  igazolja,  hogy  a  termeáket,  illetve  a
szolgaá ltataá st a webshopot uü zemeltetoő  vaá llalkozaás nyuá jtotta. A teljesíáteástoő l szaámíátott hat hoá nap
eltelte utaán azonban maá r Felhasznaá loá  koü teles bizonyíátani, hogy az Felhasznaá loá  aá ltal felismert
hiba maár a teljesíáteás idoő pontjaában is megvolt.

Termékszavatosság

6.Milyen esetben eá lhet Felhasznaá loá  a termeákszavatossaági jogaával?

Ingoá  dolog (termeák) hibaá ja eseteán Felhasznaá loá  – vaá lasztaá sa szerint – kelleákszavatossaági vagy
termeákszavatossaági igeányt eárveányesíáthet.



7.Milyen jogok illetik meg Felhasznaá loá t termeákszavatossaági igeánye alapjaán?

Termeákszavatossaági  igeánykeánt  Felhasznaá loá  kizaá roá lag  a  hibaás  termeák  kijavíátaá saá t  vagy
kicsereá leáseá t keárheti.

8.Milyen esetben minoő suü l a termeák hibaá snak?

A  termeák  akkor  hibaá s,  ha  az  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor  hataá lyos  minoő seági
koüvetelmeányeknek,  vagy pedig,  ha nem rendelkezik a gyaá rtoá  aá ltal  adott  leíáraá sban szereploő
tulajdonsaágokkal.

9.Milyen hataá ridoő ben eárveányesíátheti Felhasznaá loá  termeákszavatossaági igeányeá t?

Termeákszavatossaági  igeányeát  Felhasznaá loá  a  termeák  gyaá rtoá  aá ltali  forgalomba  hozatalaá toá l
szaámíátott keá t eáven beluü l eá rveányesíátheti. E hataá ridoő  eltelteável e jogosultsaágaá t elveszti.

10.Kivel szemben eás milyen egyeáb felteá tellel eárveányesíátheti termeákszavatossaági
igeányeá t?

Termeákszavatossaági igeányeá t kizaá roá lag az ingoá  dolog gyaá rtoá jaával vagy forgalmazoá jaával szemben
gyakorolhatja.  A  termeák  hibaá jaá t  termeákszavatossaági  igeány  eárveányesíáteáse  eseteán
Felhasznaá loá nak kell bizonyíátania.

11.A  gyaá rtoá  (forgalmazoá )  milyen  esetben  mentesuü l  termeákszavatossaági
koü telezettseáge aloá l?

A gyaá rtoá  (forgalmazoá )  kizaá roá lag akkor mentesuü l  termeákszavatossaági  koü telezettseáge aloá l,  ha
bizonyíátani tudja, hogy:

– a termeáket nem uü zleti teveákenyseáge koü reáben gyaá rtotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomaány eás a technika aá llaá sa szerint a forgalomba hozatal idoő pontjaában nem volt
felismerhetoő  vagy

– a termeák hibaá ja jogszabaá ly vagy koü telezoő  hatoá saá gi eloő íáraá s alkalmazaásaáboá l ered.

A gyaá rtoá nak (forgalmazoá nak) a mentesuü leáshez elegendoő  egy okot bizonyíátania.

Felhíávom  figyelmeát,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kelleákszavatossaági  eás  termeákszavatossaági
igeányt egyszerre, egymaással paá rhuzamosan nem eárveányesíáthet. Termeákszavatossaági igeányeánek



eredmeányes  eárveányesíáteáse  eseteán  azonban  a  kicsereá lt  termeákre,  illetve  kijavíátott  reászre
vonatkozoá  kelleákszavatossaági igeányeát a gyaá rtoával szemben eárveányesíátheti.

12.Szolgaá ltatoá  nem  tartozik  joá taá llaá ssal,  illetve  szavatossaággal  a  termeászetes
elhasznaá loá daá sboá l  szaá rmazoá ,  tovaábbaá  olyan  kaá rokeárt,  amelyek  a  kaá rveszeá ly
aá tszaá llaá sa utaáni hibaá s vagy gondatlan kezeleásboő l, tuá lzott igeánybeveá telboő l, illetve
a  meghataá rozottoá l  elteároő  behataá sokboá l,  illetve  egyeáb,  a  termeákek  nem
rendelteteásszeruő  hasznaá lataáboá l keletkeztek.

9.A szavatossági igény esetén történő eljárás

1.Fogyasztoá  eás  vaá llalkozaás  koü zoü tti  szerzoő deásben  a  felek  megaá llapodaása  a
rendelet rendelkezeáseitoő l a fogyasztoá  haá traányaá ra nem teárhet el.

2.A  fogyasztoá  koü telesseáge  a  szerzoő deás  megkoü teáseánek  bizonyíátaá sa  (szaámlaával,
vagy akaá r csak nyugtaával).

3.A szavatossaági koü telezettseág teljesíáteáseável kapcsolatos koü ltseágek a Szolgaá ltatoá t
terhelik (Ptk. 6:166. §).

4.A Szolgaá ltatoá  a fogyasztoá  naá la bejelentett szavatossaági vagy joá taá llaá si igeányeároő l
jegyzoő koü nyvet koü teles felvenni.

5.A  jegyzoő koü nyv  maásolataá t  haladeáktalanul,  igazolhatoá  moá don  a  fogyasztoá
rendelkezeáseáre kell bocsaá tani.

6.Ha  a  Szolgaá ltatoá  a  fogyasztoá  szavatossaági  vagy  joá taá llaá si  igeányeánek
teljesíáthetoő seágeároő l annak bejelenteásekor nem tud nyilatkozni, aá llaá spontjaá roá l – az
igeány  elutasíátaá sa  eseteán  az  elutasíátaá s  indokaá roá l  eás  a  beákeá ltetoő  testuü lethez
fordulaá s  lehetoő seágeároő l  is  –  oü t  munkanapon  beluü l,  igazolhatoá  moá don  koü teles
eártesíáteni a fogyasztoá t.

7.A  Szolgaá ltatoá  a  jegyzoő koü nyvet  az  annak  felveáteleá toő l  szaámíátott  haá rom  eávig
koü teles megoő rizni, eás azt az ellenoő rzoő  hatoá saá g keáreáseáre bemutatni.

8.A  Szolgaá ltatoá nak  toü rekednie  kell  arra,  hogy  a  kijavíátaá st  vagy  kicsereá leást
legfeljebb tizenoü t napon beluü l elveágezze.

10.Vegyes Rendelkezések



1.Szolgaá ltatoá  koü telezettseáge teljesíáteáseáhez koü zremuő koü doő t jogosult igeánybe venni.
Ennek  jogellenes  magatartaá saáeá rt  teljes  feleloő sseággel  tartozik,  uá gy,  mintha  a
jogellenes magatartaá st sajaá t maga koüvette volna el.

2.Ha  a  jelen  Szabaá lyzat  baá rmely  reásze  eárveánytelenneá ,  jogtalannaá  vagy
eárveányesíáthetetlenneá  vaá lik,  az  a  fennmaradoá  reászek  eárveányesseágeá t,
jogszeruő seágeá t eás eárveányesíáthetoő seágeá t nem eárinti.

3.Amennyiben Szolgaá ltatoá  a Szabaá lyzat alapjaán megilletoő  jogaá t nem gyakorolja, a
joggyakorlaá s  elmulasztaá sa  nem  tekinthetoő  az  adott  jogroá l  valoá  lemondaá snak.
Baá rmilyen jogroá l  toü rteánoő  lemondaá s  csak  az  erre  vonatkozoá  kifejezett  íáraá sbeli
nyilatkozat  eseteán  eárveányes.  Az  hogy  a  Szolgaá ltatoá  egy  alkalommal  nem
ragaszkodik  szigoruá an  a  Szabaá lyzat  valamely  leányegi  felteá teleáhez,  vagy
kikoü teáseáhez  nem  jelenti  azt,  hogy  lemond  arroá l,  hogy  a  keásoő bbiekben
ragaszkodjon az adott felteá tel vagy kikoü teás szigoruá  betartaá saához.

4.Szolgaá ltatoá  eá s Felhasznaá loá  vitaá s uü gyeiket beákeás uá ton proá baá ljaá k rendezni.

11.Panaszkezelés rendje

1.AÁ ruhaá zunk  ceá lja,  hogy  valamennyi  megrendeleást  megfeleloő  minoő seágben,  a
megrendeloő  teljes  megeleágedettseáge  mellett  teljesíátsen.  Amennyiben
Felhasznaá loá nak  meágis  valamilyen  panasza  van  a  szerzoő deássel  vagy  annak
teljesíáteáseável kapcsolatban, uá gy panaszaá t  a fenti telefonon, e-mail cíámen, vagy
leveá l uá tjaán is koü zoü lheti.

2.Szolgaá ltatoá  a  szoá beli  panaszt  azonnal  megvizsgaá lja,  eás  szuü kseág  szerint
orvosolja.  Ha  a  vaá saá rloá  a  panasz  kezeleáseável  nem  eárt  egyet,  vagy  a  panasz
azonnali  kivizsgaá laá sa  nem  lehetseáges,  a  Szolgaá ltatoá  a  panaszroá l  eás  az  azzal
kapcsolatos aá llaá spontjaá roá l  haladeáktalanul  jegyzoő koü nyvet vesz fel,  s  annak egy
maásolati peá ldaányaá t aá tadja a vaá saá rloá nak.

3.Az íáraá sbeli  panaszt  a Szolgaá ltataá st  30 napon beluü l  íáraá sban megvaá laszolja.  A
panaszt elutasíátoá  aá llaá spontjaá t  megindokolja. A panaszroá l  felvett jegyzoő koü nyvet
eás a vaá lasz maá solati peá ldaányaá t oü t eávig megoő rzi a Szolgaá ltatoá , eá s azt az ellenoő rzoő
hatoá saá goknak keáreásuü kre bemutatja.

4.Taá jeákozatjuk, hogy a panaszaának elutasíátaá sa eseteán panaszaával hatoá saá gi vagy
beákeá ltetoő  testuü let eljaá raá saá t kezdemeányezheti, az alaábbi eleárhetoő seágeken.

5.Szolgaá ltatoá  a fogyasztoá i jogvita rendezeáse eárdekeáben igeánybe veszi a beákeá ltetoő
testuü leti eljaá raá st.



6.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztoáveádelmi Hatoá saá ghoz is:

Nemzeti Fogyasztoáveádelmi Hatoá saá g

Cíám: 1088 Budapest, Joá zsef krt. 6.

Levelezeási cíám: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordinaá taák: X 19,071 Y 47,496

Koü zponti telefonszaám: +36 1 459 4800

Faxszaám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

7.Vagy teruü leti szerveihez:

Baá cs-Kiskun Megyei Kormaányhivatal

Muő szaki Engedeá lyezeási eás Fogyasztoáveádelmi Foő osztaá ly, Fogyasztoáveádelmi Osztaá ly

Osztaá lyvezetoő : Reácsaányi Ilona

Cíám: 6000 Kecskemeát, Szent Istvaán krt. 19.

Postacíám: 6000 Kecskemeát, Szent Istvaán krt. 19.

Telefonszaám: +36 76 795 710, Telefax: +36 76 481 416

E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

ÜÜ gyfeá lszolgaá lat (rezsipont):

heátfoő toő l csuü toü rtoü kig 8.00 – 16.00

peánteken 8.00 – 14.00

A Nemzeti Fogyasztoáveádelmi Hatoá saá g teruü leti szerveinek listaá jaá t itt talaá lja:

http://www.nfh.hu/teruleti

8.Panasza  eseteán  lehetoő seáge  van  beákeá ltetoő  testuü lethez  fordulni,  melyek
eleárhetoő seágeá t itt talaá lja:

http://www.nfh.hu/teruleti
mailto:nfh@nfh.hu


Baács-Kiskun Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 6000 Kecskemeá t, AÁ rpaád krt. 4.

Telefonszaáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax szaáma: (76) 501-538

Neáv: Maá tyus Mariann

E-mail cíám: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 7625 Peács, Majorossy Imre u. 36.

Levelezeási cíáme: 7602 Peács, Pf. 109.

Telefonszaáma: (72) 507-154

Fax szaáma: (72) 507-152

Neáv: Dr. Bodnaá r Joá zsef

E-mail cíám: bekelteto@pbkik.hu;

Beákeá s Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 5601 Beákeáscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszaáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax szaáma: (66) 324-976

Neáv: Dr. Bagdi Laá szloá

E-mail cíám: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abauá j-Zempleán Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 3525 Miskolc, Szentpaá li u. 1.

Telefonszaáma: (46) 501-091, 501-870

Fax szaáma: (46) 501-099

Neáv: Dr. Tulipaán Peá ter

E-mail cíám: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszaáma: (1) 488-2131

Fax szaáma: (1) 488-2186

Neáv: Dr. Baranovszky Gyoü rgy



E-mail cíám: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongraád Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 6721 Szeged, Paá rizsi krt. 8-12.

Telefonszaáma: (62) 554-250/118 melleák

Fax szaáma: (62) 426-149

Neáv: Deákaány Laá szloá , Jerney Zoltaá n

E-mail cíám: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejeá r Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 8000 Szeákesfeheá rvaá r, Hosszuá seá tateá r 4-6.

Telefonszaáma: (22) 510-310

Fax szaáma: (22) 510-312

Neáv: Kirst Laá szloá

E-mail cíám: fmkik@fmkik.hu;

Gyoő r-Moson-Sopron Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 9021 Gyoő r, Szent Istvaán uá t 10/a.

Telefonszaáma: (96) 520-202; 520-217

Fax szaáma: (96) 520-218

Neáv: Horvaá th Laá szloá

E-mail cíám: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajduá -Bihar Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 4025 Debrecen, Petoő fi teá r 10.

Telefonszaáma: (52) 500-749

Fax szaáma: (52) 500-720

Neáv: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cíám: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 3300 Eger, Faiskola uá t 15.

Levelezeási cíáme: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszaáma: (36) 416-660/105 melleák

Fax szaáma: (36) 323-615

Neáv: Pinteá rneá  Doboá  Tuü nde



E-mail cíám: tunde@hkik.hu;

Jaá sz-Nagykun-Szolnok Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszaáma: (56) 510-610

Fax szaáma: (56) 370-005

Neáv: Dr. Lajkoá neá  dr. Víágh Judit

E-mail cíám: kamara@jnszmkik.hu;

Komaá rom-Esztergom Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 2800 Tatabaá nya, Foő  teá r 36.

Telefonszaáma: (34) 513-010

Fax szaáma: (34) 316-259

Neáv: Dr. Rozsnyoá i Gyoü rgy

E-mail cíám: kemkik@kemkik.hu;

Noá graád Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 3100 Salgoá tarjaán, Alkotmaány uá t 9/a

Telefonszaám: (32) 520-860

Fax szaáma: (32) 520-862

Neáv: Dr. Pongoá  Erik

E-mail cíám: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 1119 Budapest, Etele uá t 59-61. 2. em. 240.

Telefonszaáma: (1)-269-0703

Fax szaáma: (1)-269-0703

Neáv: dr. Csanaádi Kaá roly

E-mail cíám: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cíám: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 7400 Kaposvaá r, Anna utca 6.

Telefonszaáma: (82) 501-000

Fax szaáma: (82) 501-046

Neáv: Dr. Novaák Ferenc



E-mail cíám: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmaá r-Bereg Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 4400 Nyíáregyhaá za, Szeáchenyi u. 2.

Telefonszaáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax szaáma: (42) 311-750

Neáv: Goü roü mbeineá  dr. Balmaz Katalin

E-mail cíám: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 7100 Szekszaá rd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszaáma: (74) 411-661

Fax szaáma: (74) 411-456

Neáv: Maá tyaá s Tibor

E-mail cíám: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 9700 Szombathely, Honveád teá r 2.

Telefonszaáma: (94) 312-356

Fax szaáma: (94) 316-936

Neáv: Dr. Koüvesdi Zoltaán

E-mail cíám: pergel.bea@vmkik.hu

Veszpreám Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 8200 Veszpreám, Budapest u. 3.

Telefonszaáma: (88) 429-008

Fax szaáma: (88) 412-150

Neáv: Dr. OÁ vaá ri Laá szloá

E-mail cíám: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Beákeá ltetoő  Testuü let

Cíáme: 8900 Zalaegerszeg, Petoő fi utca 24.

Telefonszaáma: (92) 550-513

Fax szaáma: (92) 550-525

Neáv: dr. Koczka Csaba

E-mail cíám: zmbekelteto@zmkik.hu



9.A  beákeá ltetoő  testuü let  hataá skoü reábe  tartozik  a  fogyasztoá i  jogvita  bíároá saá gi
eljaá raá son kíávuü li  rendezeáse.  A  beákeá ltetoő  testuü let feladata,  hogy megkíáseárelje a 
fogyasztoá i jogvita rendezeáse ceá ljaáboá l egyezseág leá trehozaá saá t a  felek koü zoü tt, ennek
eredmeánytelenseáge eseteán az  uü gyben doü nteást hoz a  fogyasztoá i jogok egyszeruő ,
gyors,  hateákony  eás  koü ltseágkíámeá loő  eá rveányesíáteáseánek  biztosíátaá sa  eárdekeáben.
A beákeá ltetoő  testuü let  a fogyasztoá  vagy  a Szolgaá ltatoá  keáreáseáre  tanaá csot  ad
a fogyasztoá t  megilletoő  jogokkal  eás  a fogyasztoá t  terheloő  koü telezettseágekkel
kapcsolatban.

10.Online adaásveáteli vagy online szolgaá ltataá si szerzoő deássel oü sszefuü ggoő  hataá ron
aá tnyuá loá  fogyasztoá i jogvita eseteán az eljaá raá sra kizaá roá lag a foő vaá rosi kereskedelmi
eás iparkamara mellett muő koü doő  beákeá ltetoő  testuü let illeteákes.

11.A  Fogyasztoá  panasza  eseteán  igeánybe  veheti  az  Ünioá s  online  vitarendezeási
platformot.  A  platform  igeánybe  veá tele  egy  egyszeruő  regisztraá cioá t  igeányel  az
Euroá pai Bizottsaág rendszereáben, ide kattintva. Ezt koüvetoő en pedig bejelentkezeás
utaán nyuá jthatja be panaszaá t a fogyasztoá  az online honlapon keresztuü l, amelynek
cíáme: http://ec.europa.eu/odr

12.Szolgaá ltatoá t  a  beákeá ltetoő  testuü leti  eljaá raá sban  egyuü ttmuő koü deási  koü telezettseág
terheli. Ennek kereteáben koü teles a vaá laszirataá t megkuü ldeni a beákeá ltetoő  testuü let
szaámaá ra  eás  a  meghallgataá son  egyezseág  leá trehozatalaá ra  feljogosíátott  szemeá ly
reászveá teleá t biztosíátani. Amennyiben a vaá llalkozaá s szeákhelye vagy telephelye nem
a teruü letileg illeteákes beákeá ltetoő  testuü letet muő koü dtetoő  kamara szerinti megyeábe
van  bejegyezve,  a  vaá llalkozaás  egyuü ttmuő koü deási  koü telezettseáge  a  fogyasztoá
igeányeánek megfeleloő  íáraá sbeli  egyezseágkoü teás  lehetoő seágeánek felajaánlaá saá ra  terjed
ki.

12.Szerzői jogok

1.Miutaán a gyerekevoeszkoz.hu, mint weboldal szerzoő i jogi muő nek minoő suü l, tilos
a gyerekevoeszkoz.hu  weboldalon  megjelenoő  tartalmak  vagy  azok  baá rmely
reászleteánek letoü lteáse (toü bbszoü roü zeáse), uá jra nyilvaánossaághoz toü rteánoő  koü zvetíáteáse,
maá s  moá don  valoá  felhasznaá laá sa,  elektronikus  taá rolaá sa,  feldolgozaá sa  eás
eárteákesíáteáse a Szolgaá ltatoá  íáraá sos hozzaá jaá rulaá sa neá lkuü l.

2.A gyerekevoeszkoz.hu weboldalroá l eás annak adatbaázisaáboá l baá rmilyen anyagot
aá tvenni íáraá sos hozzaá jaá rulaá s eseteán is csak az adott weboldalra valoá  hivatkozaással
lehet.

3.A Szolgaá ltatoá  fenntartja minden jogaá t szolgaá ltataá saának valamennyi elemeáre, a
domain-neveire,  az  azokkal  keápzett  maásodlagos  domain  nevekre  valamint  az
internetes reklaámfeluü leteire.

http://ec.europa.eu/odr
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado


4.Tilos  a gyerekevoeszkoz.hu  weboldal  tartalmaának,  illetve  egyes  reászeinek
adaptaá cioá ja  vagy  visszafejteáse;  a  felhasznaá loá i  azonosíátoá k  eás  jelszavak
tisztesseágtelen moá don toü rteánoő  leá tesíáteáse; baá rmely olyan alkalmazaá s hasznaá lata,
amellyel  a gyerekevoeszkoz.hu  weboldalon  vagy  azok  baá rmely  reásze
moá dosíáthatoá  vagy indexelhetoő .

5.A gyerekevoeszkoz.hu  neáv  szerzoő i  jogi  veádelmet  eá lvez,  felhasznaá laá sa  a
hivatkozaás kiveá teleável kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá  íáraá sos hozzaá jaá rulaá saával lehetseáges.

6.Felhasznaá loá  tudomaásul  veszi,  hogy  a  felhasznaá laá si  engedeá ly  neá lkuü li
felhasznaá laá s eseteán Szolgaá ltatoá t koü tbeár illeti meg. A koü tbeár oü sszege keápenkeánt
bruttoá  60.000  Ft,  illetve  szavankeánt  bruttoá  20.000 Ft.  Felhasznaá loá  tudomaásul
veszi, hogy ezen koü tbeárkikoü teás nem tuá lzoá , eá s ennek tudataában boü ngeászi az oldalt.
A szerzoő i  jogi jogseárteás eseteán Szolgaá ltatoá  koü zjegyzoő i  teánytanuá síátaá st  alkalmaz,
melynek oü sszegeá t szinteán a jogseártoő  felhasznaá loá ra haá ríátja.

13.Adatvédelem

A weboldal adatkezeleási taá jeákoztatoá ja eleárhetoő  a koüvetkezoő  
oldalon: http://www.gyerekevoeszkoz.hu/adatvedelem

Kecskemét, 2017. szeptember 22.

http://www.gyerekevoeszkoz.hu/adatvedelem
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