Általános szerződési feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Coninvest
Konyhatechnológia Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a http://www.berkelshop.hu
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Ügyfél/Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és
szolgáltatásra vonatkozik, amely a http://www.berkelshop.hu weboldalon keresztül történik,
ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vásárlás folyamat megkezdésével az ÁSZF-et
elfogadja, így kérjük, hogy azt a vásárlási folyamat megkezdését megelőzően figyelmesen
olvassa végig.
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Coninvest Konyhatechnológia Kft.
Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs, Budapesti út 127.
Telefonszáma: +36 30 219 6111
E-mail cím: info@berkelshop.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 193790
Adószám: 26351368-2-13
Engedély száma: 4684
A tárhely szolgáltató adatai:
EV2 Internet Kft.
Székhely és levelezési cím: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Telefonszám: 06-1-460-0104
E-mail: info@cpanel.hu
Alapvető rendelkezések:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók,
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései
a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen szabályzat 2019. március 22. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult
egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése
előtt 15 nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják,
hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás
automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Értelmező rendelkezések:
Ügyfél/Felhasználó/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, aki/amely a webshop használatával a Szolgáltatótól a honlapon forgalmazott
termékeket megvásárolja, vagy ennek érdekében vásárlási folyamatot kezdeményez.
Termék: minden olyan az Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az
Ügyfél a www.berkelshop.hu weboldaladon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az
Ügyfél a www.berkelshop.hu weboldalon a rendelését leadhatja.
Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott termékeket tartalmazó lista.
Szerződés: Az a dokumentum, amely az Eladó és a tőle terméket a www.berkelshop.hu
oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a
Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelően.
Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül
iktatásra, a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a
Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levélből rekonstruálható.
Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan
kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval
a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.
Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző DPD Hungária Kft.
A vásárlás folyamata és feltételei:
Eladó Webshopjában valamennyi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság vásárolhat.
A vásárlási folyamat során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak
előírt adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a vásárlási folyamat érvényesen nem
fejezhető be.
A vásárlási folyamat során az alábbi adatokat kell a felhasználónak megadnia:
Kapcsolattartási adatok: Név/ Cég esetében kapcsolattartó személy neve, Telefonszám, email cím
Számlázási adatok: Név/Cégnév, lakcím/székhely cím irányítószám, település, utca,
házszámbontásban, adószám és cégjegyzékszám
Szállítási adatok - átvételi mód választásától függően -: Név/Cégnév, irányítószám,
település, utca, házszám
Az Ügyfél a vásárlási folyamat megkezdésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon
közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi
nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
A honlapon történő vásárlás, megrendelés folyamata:
A Webshopban megvásárolható egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a
termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás és a bruttó vételár.
A vásárlás során a felhasználó kiválasztja webshopban elérhető termékek közül azt vagy
azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, és a vásárolni kívánt Termék mennyiségének

megadása után a „kosárba” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz
adható.
A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.
Vásárlás során a Termék Kosárba helyezése után a Webshop által kért adatok megadása
kötelező. A Rendelés a kért adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás
befejezése előtt tudja kiválasztani a fizetés-, illetve az átvétel módját.
A szerződés létrejötte:
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása
elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szolgáltató az automatikusan
megküldött visszaigazoló e-mailen felül, a felhasználó részére egy második rendelés
elfogadásáról szóló értesítő e-malit is küld legkésőbb a megrendelést követő munkanap 16
óráig, mellyel a felhasználó ajánlatát elfogadja, és a szerződés az ajánlat szolgáltató általi
elfogadásról szóló külön email megérkezésével jön létre.
A rendelés elfogadásról szóló e-mail tartalmazza a rendelés során megadott adatokat, a
megrendelő nevét, a termék nevét és bruttó árát, a fizetési és szállítási adatokat és módot, a
rendelés azonosító számát és a felhasználó által megjegyzés mezőben rögzítetteket.
A honlapon kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az iktatásra nem kerül.
Fizetési módok:
A honlapon az alábbi fizetési módokra nyílik lehetőség a rendelt termék/termékek
ellenértékének kiegyenlítésére. Az eltérő szállítási és fizetési módokhoz kapcsolódó
esetleges járulékos költségeket a visszaigazoló e-mail tartalmazza.
SimplePay,online bankkártyás fizetési megoldás, melynél a tranzakció lépései a
következők:
1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya
adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, majd visszairányításra kerül a
szolgáltató oldalára.
Előre utalással:
A megrendelést követően a szolgáltató a felhasználóval egyeztetve kiállítja a számlát. A
számla másolatát elektronikus úton, a vásárlási folyamat adat bekérésé során megadott email címre megküldi a felhasználónak. A szolgáltató az összeg beérkezését követő 3
munkanapon belül elindítja a csomag kézbesítését vagy személyes átvételi mód választása
esetén 3 munkanapon belül értesíti a vásárlót a termék átvételének lehetőségéről. A számla
eredeti példányát a vásárló a megrendelt áruval együtt kapja meg.
Utánvét:
A megrendelés visszaigazolását követően az abban foglalt szállítási határidőn belül a
szolgáltató elindítja a csomag kézbesítését. A felhasználó a rendelés teljes végösszegét a
kiszállítást végző cég alkalmazottjával rendezi. A számla eredeti példányát a vevő a
termékkel együtt kapja meg.
Személyesen átvételi ponton:

A megrendelés visszaigazolását követően az abban foglalt átvételi határidőn belül a
szolgáltató összekészíti a megrendelt termékeket. A vásárló a termék ellenértékét az átvételi
ponton az átvételt megelőzően készpénzben egyenlíti ki. Ezzel egyidőben megtörténik a
termék és az eredeti számla átadása.
Személyes átvételre az alábbi címen kerülhet sor: 2040 Budaörs, Budapesti út 127.
Számla: A szolgáltató minden esetben papír alapú számlát állít ki, melyet a megrendelt
áruval együtt bocsát a vevő rendelkezésére. Több termék rendelése esetén, ha a vevő

esetlegesen termékenként külön számlát szeretne kérni, azt kérjük a megrendelés
megjegyzés rovatába jelezze.
Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának
maradéktalan megfizetése. A fizetés napja átutalásos fizetési mód választása esetén az a
nap, amikor a jelen pont szerinti összeg az Eladó megjelölt pénzforgalmi számláján
jóváírásra kerül.
A Weboldalon szereplő árak bruttó árak, forintban értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A
szállítási költséget nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon közzétett árak változtatásának
jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép
életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
Az Eladó a leadott rendelést a vásárlási folyamat során megadott elektronikus levélcímen
igazolja vissza, a megrendelés a visszaigazolással válik elfogadottá.
A felelősség kizárása:
A Vásárlás során megadott adatok helyességéért az Eladót semmilyen felelősség nem
terheli. Az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért
kizárólagosan Felhasználó felelős.
A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása során
az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító
tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó
a felelősségét Ptk. rendelkezései szerint kizárja.
Amennyiben az Eladó a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően
ennek tényét 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a
szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által az Eladó részére
kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. Az Eladó a jelen pontban rögzített összegek
visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerülő, a
szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.
A Vásárló felelősségvállalása:
A Megrendelő kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és
tudomásul veszi, hogy rendelése (i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt
leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik.
A megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása
előtt elállni a vásárlási szándékától.

Az elállás joga:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet alapján a Vásárló jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy)
napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló 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) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
d) 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 a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a
jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt
vagy a következő linken www.berkelshop.hu/coninvest_elallasi_nyilatkozat keresztül elérhető
elállási nyilatkozat - mintát is.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ebben a meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.
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 a
Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő
értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató 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 a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. 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 Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.
Szolgáltatónak 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 Szolgáltató visszatéríti a
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért
fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz a Szolgáltató, 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 és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet) szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is
lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
g) olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a
megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság:
A Vásárló, hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem
tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a
Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgálató számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a
Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a szolgáltatóval.
A Vásárló közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a
terméket a szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet

megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást
követően keletkezett. Amennyiben a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a
Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági
igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire
nem minősül érvényesítettnek.
Termékszavatosság:
A szolgáltató által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó
követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő
határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje
ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a
terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy
forgalmazta;
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása
szerint nem volt felismerhető; vagy
a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
Közlési és igényérvényesítési határidők
A Ptk. szerint a fogyasztó 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.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától
számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a gyártóval szemben.
Ugyanazon hiba miatt egyszerre, párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági
igény nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve a javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás:
A szolgáltató weboldalon keresztül elérhető 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 tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő
átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napjával kezdődik.
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
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 Vásárló részére való átadását
követően lépett fel, így például, ha a hibát
szakszerűtlen üzembe helyezés okozta (kivéve, ha azt a szolgáltató vagy megbízottja
végezte, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati kezelési útmutató hibájára
vezethető vissza)
rendeltetésellenes használat
helytelen tárolás és kezelés, illetve rongálás
elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
– választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatónak 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 a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
Ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a
kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint –
a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a szolgáltató költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a szolgáltató köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell
elvégezni. A szolgáltatónak 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 a Vásárló 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 költségek a szolgáltatót terhelik.
A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen.
A webáruházban elérhető gépek mellé a szolgáltató által kiállított jótállási jegyet mellékelünk,
amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. Kérjük, hogy a termék mellett
található gyártói és a szolgáltató által kiállított jótállási jegyet, továbbá az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot együtt őrizze meg. A szolgáltató által kiállított jótállási
jeggyel a garanciális igények teljes körűen érvényesíthetők.
Szavatossági és jótállási igények érvényesítése:
Szavatossági és jótállási igényét a jelen ÁSZF 1. pontjában rögzített elérhetőségeinken
jelentheti be illetve érvényesítheti.
Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai
tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől
számított 1 éven belül elévül.
Kérjük, a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a
csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban
az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen a szolgáltatónak
bejelenteni reklamációját.
Szállítóink díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem
annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük
Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

Egyéb jogérényesítési lehetőségek:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal a
területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei
megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén
lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló
jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják.

A platform a következő linken érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó
beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető
Testület részére a platformon keresztül.
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és
kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint
illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban.
A Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

