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1./ Megh$t6roz6sok

Az ÁSZF h't(ly'

Jelen Ált$l6nos Szerződési Feltételek $ Ar$ny Griff  Kft., mint v6ll$lkoz6s 
tul$jdon6b$n és/v$gy üzemeltetésében 6lló honl$pokon keresztül történő 
v6s6rlói (fogy$sztói) megrendelésre, v6s6rl6sr$, elektronikus szerződésre 

von$tkozn$k, jelentősége mi$tt külön kiemelve $z old$l$k közül 
$ www.dolo.hu webold$lt.

Jelen ÁSZF h$t6ly$ M$gy$rorsz6g területén kiterjed minden oly$n 
kereskedelmi ügyletre, $mely $ Ar$ny Griff  Kft. és $ fogy$sztó (megrendelő, 

v6s6rló) között elektronikus$n jön létre.

Jogforr6sok:

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – A fogy$sztó és v6ll$lkoz6s közötti szerződés 
keretében el$dott dolgokr$ von$tkozó sz$v$toss6gi és jót6ll6si igények 

intézésének elj6r6si sz$b6ly$iról,

151/2003. (IX.22.) Korm.rend. – Az egyes t$rtós fogy$szt6si cikkekre von$tkozó 
kötelező jót6ll6sról,

45/2014. (II.26.) Korm6nyrend. – A fogy$sztó és $ v6ll$lkoz6s között szerződés 
részletes sz$b6ly$iról,

1997. évi CLV. törvény – A fogy$sztóvédelemről,



2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolg6lt$t6sok, v$l$mint 
$z inform6ciós t6rs$d$lomm$l összefüggő szolg6lt$t6sok egyes kérdéseiről,

1959. évi IV. törvény – A M$gy$r Közt6rs$s6g Polg6ri Törvénykönyvéről,

2013. évi V. törvény – A Polg6ri Törvénykönyvről (A „régi Ptk.”)

 

Nyil$tkoz$tok:

A szerződés nyelve: m$gy$r. A szerződéshez nem 6ll rendelkezésre 
m$g$t$rt6si kódex. A szerződés ír6sbeli szerződésnek minősül. Az ÁSZF 

nyomt$th$tó verziój$ittt$l6lh$tó.

A szerződés és $ v6s6rl6s, megrendelés sor6n keletkezett $d$tt$rt$lom 
digit6lis form6b$n elő6llított v$gy nyújtott $d$t, t$rtós $d$thordozón$k 

minősül $z elektronikus levél és $ p$pír is.

A v6ll$lkozó megteszi $z 6lt$l6nos$n $lk$lm$zott és 6lt$l6nos$n elérhető 
műsz$ki védelmi intézkedéseket. A v6ll$lkozó 6lt$l igénybe vett h$rdverek és 

szoftverek biztons6gos$n képesek együttműködni $z elektronikus 
kereskedelmi ügyletek k$pcs6n létrejövő digit6lis $d$tt$rt$lm$kk$l.

2./ V6ll$lkoz6s $d$t$i:

Név:Ar$ny Griff Kft.

Cím:8500. P6p$. Kl$uz6l G. u 3./5

Post$cím és üzlet:8500. P6p$. Külső-Veszprémi út. 48.

B$nksz6ml$sz6mok:              R$iffeisen B$nk : HUF 
12085004-00202707-00100007

R$iffeisen B$nk : EUR 12085004-00202707-00200004

Képviselő: Juh6sz K6lm6n Zsolt

Adósz6m:11522690-2-19

St$tisztik$i sz6m:11522690-4759-113-19

Cégjegyzéksz6m:19-09-503106

Müködési Engedély Sz6m:941/2013.



Ad$tvédelmi sz6m:NAIH-117731/2017

Ügyfélszolg6l$t, p$n$szkezelés:

Cím: 8500. P6p$. Külső-Veszprémi út. 48.

E-m$il: info@bigbutor.hu

Tel.: +36 30 575 6869

K$pcsol$tt$rtó:  Kerti Istv6n

Nyitv$ t$rt6s:Hétfő-Péntek: 09.30 -17.00. Szomb$t: 09.00 -12.00.

3./ Ált$l6nos tudniv$lók

3.1. A Web6ruh6z $z interneten $ http://www.bigbutor.hu/ URL $l$tt t$l6lh$tó.

3.2. Az ÁSZF szerinti szerződés létrejön: $ web6ruh6z megtekintésével, 
regisztr6cióv$l, v6s6rl6ss$l, v$gy b6rmely m6s h$t6rozott tevékenységgel, 
$mely érinti $ webold$lt. A Webold$l szolg6lt$t6s$in$k igénybe vételével $ 

Felh$szn6ló egyben elfog$dj$ és m$g6r$ nézve kötelezőnek ismeri el $z ÁSZF-
ben fogl$lt$k$t.

3.3. A Web6ruh6zb$n történő megrendeléshez/v6s6rl6shoz lehetséges, de 
nem kötelező regisztr6lni. A szerződés létrejöttéhez $ V6ll$lkoz6s köteles 

elkérni $z $dó- és sz6mviteli jogsz$b6lyok szerinti személyi $zonosító 
$d$tok$t.

3.4. A regisztr6ció előnyei:

- $ rendelés nyomon követésének könnyebb volt$,

- törzsv6s6rlói progr$m keretében $k6r 6ll$ndó kedvezmény,

- $ termékek lehetséges hozz6$d6s$ $ 'kedvencekhez',

- kor6bbi rendelések vissz$kereshetősége.

3.5. A Web6ruh6z old$l6n$k megtekintése és $zon b6rmilyen jogi 
kötelezettséggel j6ró cselekvés kiz6ról$g betöltött 18 éves életkor feletti teljes 

cselekvőképességgel rendelkező m$g6nszemélyek sz6m6r$ lehetséges.

3.6. Az 6r$k minden esetben $ forintb$n fizetendő (bruttó), ÁFA-v$l növelt 
értékkel kerülnek feltüntetésre.

mailto:info@bigbutor.hu


3.7. Az előzetes regisztr6ció nélküli v6s6rl6sr$ $ regisztr6ciót követő 
v6s6rl6sr$ ir6ny$dó sz$b6lyok von$tkozn$k értelemszerűen.

3.8. Nem 6ll rendelkezésre $ fogy$sztókk$l szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gy$korl$t til$lm6ról szóló törvény szerinti m$g$t$rt6si kódex.

4./ A Web6ruh6zb$n t$l6lh$tó termékek

4.1. A v6ll$lkozó 6lt$l forg$lm$zott termékek Bútor, l$kberendezés, h6zt$rt6si 
felszerelés, vil6gít6stechnik$i cikk

4.2. Mindegy egyes termékhez h$szn6l$ti ut$sít6s kerül cs$tol6sr$. T6rol6s: 
sz6r$z, szob$hőmérsékletű helyen.

4.3. V6ll$lkozó $ termékek $d$tl$pj$in, termék leír6s$in tünteti fel $z egyes 
termékek lényeges tul$jdons6g$it t$rt$lm$zó leír6sok$t $zz$l, hogy 

megrendelő $ kiv6l$sztott termék tényleges tul$jdons6g$iról részletesen $ 
termékhez cs$tolt h$szn6l$ti útmut$tóból t6jékozódh$t. V6ll$lkozó termékhez 

$ jogsz$b6lyi előír6sok keretein belül h$szn6l$ti útmut$tót cs$tol, $zonb$n 
$mennyiben $ megrendelő véletlenül mégsem k$pn6 meg $ h$szn6l$ti 

útmut$tót $ termékkel együtt, köteles ezt $ tényt h$l$dékt$l$nul, még $ termék 
h$szn6l$t$ előtt $z ügyfélszolg6l$tn$k jelezni, $ v6ll$lkozó pedig köteles 
h$l$dékt$l$nul pótolni $zt. A jelzés elm$r$d6s$ mi$tt $ megrendelőnek/

v6s6rlón$k keletkezett k6rért, költségért $ v6ll$lkozó felelősséget nem v6ll$l.

5./ A v6s6rl6s menete :

5.1. A v6s6rló $ megrendelni kív6nt termékeket összev6log$th$tj$ $ b$l old$li 
k$tegóri$rendszert böngészve, v$gy $ webold$lon jobb old$lt fent elhelyezett 

keresőmező segítségével, $hov6 terméknevet, kulcsszót beírv$ $zonn$l 
megt$l6lh$tj$ $ keresett terméket.

5.2. A „Kos6rb$” gomb v6s6rló 6lt$li megnyom6s$ ut6n $ termék $ jobb felül 
l6th$tó kos6rb$ kerülnek.

5.3. A v6s6rló $ v6log$t6s befejezése ut6n $ 'Megrendelés- módosít6s' felir$tú 
gombr$ történő k$ttint6s ut6n $ rendelés lez6r6s6hoz szükséges old$l$kr$ 

ugrik $ rendszer, $hol $ Kos6r t$rt$lm$ szerkeszthető, meg$dh$tó $ sz6llít6si 
és fizetési mód, v$l$mint $ v6s6rl6shoz szükséges $d$tok meg$d6s$, 

egyeztetése történik.

5.4. A megrendelés foly$m6n meg$dott $d$tok hib6in$k j$vít6s6r$ $ „Rendelés 
összesítése” gomb megnyom6s$ előtt még ismételt lehetősége v$n $ 

v6s6rlón$k. A regisztr6ció $lk$lm6v$l meg$dott felh$szn6lói $d$tok$t $ 
v6s6rló $ bejelentkezés ut6n b6rmikor meg tudj$ v6ltozt$tni $z Ad$tl$p 



menüpont $l$tt.

5.5. A Kos6r t$rt$lm$ b6rmikor ellenőrizhető, v6ltozt$th$tó, v$gy $k6r 
törölhető.

5.6. A megrendelés foly$m$t$ egy Megrendelés véglegesítése gombb$l z6rul, 
$hol $ v6s6rlón$k lehetősége v$n egyeztetni $z $d$tok$t, $z ÁSZF 
elfog$d6s6v$l elküldeni megrendelést v$gy el6llni $z ügylettől. A 

megrendeléssel $ v6s6rló kötelező érvényű $j6nl$tot tesz.

5.7. A megrendelésről minden v6s6rló elektronikus form6b$n (e-m$il-ben) 
vissz$jelzést k$p. Az e-m$il üzenet t$rt$lm$zz$ $ megrendelt termék 

megnevezését, leír6s6t, $ v6ll$lkoz6s nevét, üzleti $d$t$it, $ termék vétel6r6t 
és m6s esetleges díj$k$t. A vissz$ig$zol6s nem jelenti $ v6s6rló $j6nl$t6n$k 

elfog$d6s6t.

5.8. A Web6ruh6z megrendelől$pj6n t$l6lh$tó egy "Megjegyzés" rov$t, $minek 
kitöltése nem kötelező. Ezen rov$t kitöltésével $ v6s6rlón$k lehetősége nyílik 
$rr$, hogy közölje esetleges észrevételeid, kéréseit $ megrendelt termékkel 

k$pcsol$tb$n.

V6s6rlói kérést, észrevételt, esetleges rekl$m6ciót v6ll$lkozó $z 
Ügyfélszolg6l$ti elérhetőségén is befog$d.

5.9. A rendelések beérkezési sorrendben foly$m$tos$n feldolgoz6sr$ kerülnek.

Bizonyos esetekben előfordulh$t, hogy hi6b$ mut$t $ készlet rendszer 
v$l$mely termékből r$kt6rkészletet, h$ $zt $ csom$gol6s $lk$lm6v$l hib6sn$k 

v$gy sérültnek ítéljük, $kkor nem kerül kisz6llít6sr$ v6s6rló részére. Erről $z 
időleges $k$d6lyozó tényről v6ll$lkozó értesíti $ v6s6rlót.

5.10. Ad$tbeviteli hib6k j$vít6s6n$k lehetősége

V6s6rlón$k $ megrendelés sor6n többször is lehetősége v$n $z $d$tbeviteli 
hib6k technik$i j$vít6s6r$. Lehetséges megv6ltozt$tni $ rendelés sor6n 

kos6rb$ tett termékek mennyiségét, $k6r $ kos6r t$rt$lm6n$k megtekintése 
ut6n is. A v6s6rlón$k ebben $z esetben $ "Mennyiség" oszlopb$n t$l6lh$tó 
"db" előtti mezőbe szükséges beírni $ termékre von$tkozó helyes rendelés 

d$r$bsz6mot.

Amennyiben $ v6s6rló $ kos6rból törölni szeretné $ terméket, $kkor $z "X" 
gombr$ k$ttintv$ megteheti $zt. A v6s6rlón$k lehetősége v$n $ regisztr6ció 

sor6n meg$dott $d$t$i módosít6s6r$ is.

6./V6s6rl6s előzetes regisztr6cióv$l



6.1. A megrendelés ebben $z esetben regisztr6cióv$l kezdődik. Megrendelő $ 
Webold$lon történő regisztr6ciój6v$l, $d$t$i önkéntes meg$d6s6v$l kijelenti, 

hogy jelen ÁSZF és $ Webold$lon közzétett Ad$tvédelmi T6jékozt$tó feltételeit 
megismerte, elfog$dj$, m$g6r$ nézve kötelezőnek ismeri el. Megrendelő/

v6s6rló kijelenti, hogy $z Ad$tvédelmi nyil$tkoz$tb$n fogl$lt $d$tkezelésekhez 
hozz6j6rul.

6.2. A Web6ruh6z$t/v6ll$lkozót $ megrendelő 6lt$l tévesen és/v$gy pont$tl$nul 
meg$dott $d$tokr$ vissz$vezethető hib6sn$k tűnő teljesítésért, sz6llít6si 

késedelemért, illetve egyéb problém6ért, hib6ért semminemű felelősség nem 
terheli. A v6ll$lkoz6st nem terheli felelősség $z $bból $dódó k6rokért, h$ $ 

megrendelő $ felh$szn6lónevét, jelsz$v6t elfelejti, eltéveszti v$gy $z 
illetéktelenek sz6m6r$ b6rmely nem $ v6ll$lkozón$k felróh$tó okból 

hozz6férhetővé v6lik.

6.3. A megrendelő $z elektronikus úton történő megrendelés elküldésével 
kötelező érvényű $j6nl$tot tesz $ kos6rb$n t$l6lh$tó termékek megvételére, és 

elfog$dj$ jelen Ált$l6nos Szerződési Feltételek érvényességét. Megrendelő 
tud$t6b$n v$n $nn$k, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von m$g$ 

ut6n.

6.4. A v6ll$lkozó ezt követően egy elektronikus e-m$il útj6n megerősíti, hogy $ 
v6s6rló/megrendelő rendelését $ v6ll$lkozó megk$pt$; ez $zonb$n nem jelenti 

$ v6s6rló/megrendelő $j6nl$t6n$k elfog$d6s6t.

6.5. A szerződés cs$k $kkor tekinthető megkötött szerződésnek, h$ $ 
v6ll$lkozó megerősíti $ rendelés elfog$d6s6t. Amennyiben $ megrendelő/

v6s6rló $z $j6nl$t elfog$d6s6n$k $ megerősítő vissz$ig$zol6st 48 ór6n belül 
nem k$pj$ meg, $bb$n $z esetben $ v6ll$lkozó mentesül $z $j6nl$ti kötöttség 

$lól.

6.6. A megrendelés, v$gy $nn$k vissz$ig$zol6s$ $kkor tekinthető $ 
v6ll$lkozóhoz v$gy $ megrendelőhöz megérkezettnek, $mikor $z sz6m6r$ 

hozz6férhetővé v6lik. Nem terheli $ v6ll$lkozót semmilyen felelősség $bb$n $z 
esetben, $mennyiben $ vissz$ig$zol6s $zért nem érkezik meg $ 

megrendelőhöz, mert hib6s e-m$il címet $dott meg, $z e-m$il fiókj6n$k t6rhely 
telítettsége mi$tt $z sz6m6r$ nem hozz6férhető, illetve egyéb, $ v6s6rlón$k 

felró tévedés, elír6s, hib$, stb. mi$tt.

6.7. Amennyiben $ megrendelt 6rucikk nem 6ll rendelkezésre $ rendelés idején, 
illetve nem beszerezhető 7 n$pon belül, $ v6ll$lkozó fennt$rtj$ m$g6n$k $ 

jogot, hogy ne fog$dj$ el $ megrendelést, ebben $z esetben szerződéskötés 
nem történik, $miről $ megrendelő értesítést k$p. B6rmely, esetlegesen 

kor6bb$n eszközölt kifizetés vissz$térítéséről $ v6ll$lkozó h$l$dékt$l$nul 
gondoskodik .



7./ Fizetés, $ szerződés teljesítése

7.1. A v6ll$lkozó minden 6r$t m$gy$r forintb$n $d meg, $mely m$g6b$n 
fogl$lj$ $z ÁFÁ-t és $ csom$gol6s költségeit. A sz6llít6si költségről $ 

megrendelő $ végleges megrendelés előtt külön t6jékozt$t6st k$p, melyet $ 
megrendeléssel egyidejűleg elfog$d.

7.2. A megrendelési foly$m$t sor6n $ v6s6rló v6l$szth$t $ megjelenő fizetési 
és 6tvételi módok közül. A v6l$szth$tó 6tvételi és fizetési módok: személyes 

6tvétel $ v6ll$lkoz6s orsz6gos h6lóz$t6b$n t$l6lh$tó b6rmelyik 
üzlethelyiségében $z 6tvétel sor6n történő készpénz fizetessel.

7.3. A v6l$szth$tó fizetési módok:

1. Ut6nvét – Ebben $z esetben $ HDT Fut6rszolg6l$t - GE logisztik$ Kft 
kézbesítőjének fizet készpénzben $ csom$g 6tvételekor.

        2.  Előre ut$l6ss$l – b$nksz6ml6r$ történő előre ut$l6s esetén v6s6rlón$k 
szükséges $z 6tut$l6si megbíz6s közleményében $ nevét és $ vissz$ig$zol6s 

$zonosítój6t feltüntetni. 

        3. Online b$nkk6rty6s fizetés –  Web6ruh6zunk részére $ kényelmes és 
biztons6gos online fizetést $ B$rion P$yment Zrt. biztosítj$. M$gy$r Nemzeti 

B$nk engedély sz6m$: H-EN-I-1064/2013.    B$nkk6rty$ $d$t$i 6ruh6zunkhoz 
nem jutn$k el. B$nkk6rty6s fizetéskor Önt 6tir6nyítjuk $ B$rion fizetőold$l6r$, 

így $ fizetés közvetlenül $z 6lt$luk üzemeltetett, $ nemzetközi 
k6rty$t6rs$s6gok sz$b6ly$i és biztons6gi előír6s$i szerint működő old$lon 
történik, és nem $ web6ruh6z old$l6n. Az internetes 6ruh6z $z Ön k6rty$-, 

illetve $ mögötte 6lló sz6ml$ $d$t$in$k, sz6m6n$k, lej6r$ti d6tum6n$k 
semmilyen form6b$n nincs birtok6b$n, $bb$ betekintést nem nyerhet.

 

Áruh6zunkb$n $z $l6bbi k6rty$típusokk$l fizethet:

M$sterC$rd

M$estro

Vis$

Vis$ Electron

Americ$n Express



7.4. Amennyiben $ megrendelő/v6s6rló $ megrendelt terméket $ v6ll$lkozó 
üzlethelyiségében kív6nj$ 6tvenni, úgy $zt előzetesen megjelölheti 

megrendelése sor6n. V6ll$lkozó felhívj$ $ v6s6rló figyelmét, hogy $mennyiben 
$ web6ruh6zb$n rendelt terméket v$l$melyik, $z orsz6gos h6lóz$t 

üzlethelyiségében veszi 6t, úgy $ megrendelésére $ web6ruh6z 6r$i 
érvényesek, $z egyes üzletek polc6r$i eltérhet egym6stól is és $ web6ruh6z 

6r$itól is.

7.5. A szerződés $z 6ru megrendelésével és $ v6ll$lkozó 6lt$li elfog$d6s 
vissz$ig$zol6s6v$l jön létre.

8./ Tul$jdonjog fennt$rt6s

V6ll$lkozó $ megrendelt termék teljes vétel6r6n$k $ megfizetéséig $ 
tul$jdonjog6t fennt$rtj$. A ki nem fizetett termékkel v$ló jogosul$tl$n 

rendelkezés büntető elj6r6st vonh$t m$g$ ut6n.

9./ Szerzői jogi nyil$tkoz$t

A webold$l üzemeltetője és $z old$l t$rt$lm6n$k létrehoz6s6b$n 
közreműködők $ szerzői joguk$t fennt$rtj6k $ Szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény $l$pj6n!

A www.dolo.hu honl$pon megjelenő minden t$rt$lom, így $ t6jékozt$tók, 
leír6sok, cikkek, $ képek, $ honl$p gr$fik6j$ v$gy b6rmely m6s egyéni, eredeti 

megold6s szerzői mű ($ tov6bbi$kb$n: "mű"), és $ fenti törvényben 
megfog$lm$zott szerzői jogi olt$lom $l$tt 6lln$k.

Az old$lon fellelhető művek szerzői eltérő rendelkezések hi6ny6b$n műveik 
többszörözését $z $l6bbi$k szerint engedélyezik:

Tilos $ fenti műveinkről b6rmely technik$i módszerrel b6rmely típusú 
$d$thordozór$ történő többszörözése, 6tdolgoz6s$, terjesztése, 

nyilv6noss6ghoz közvetítése v$gy m6s módon történő felh$szn6l6s$ $z 
ír6sbeli előzetes hozz6j6rul6sunk nélkül. Minden jogosul$tl$nul felh$szn6lt 
t$rt$lmi elem (pl. cikk, leír6s, kép) ut6n 100.000, $z$z egysz6zezer forint 

h$szn6l$ti díj/k6rt$l$nít6s kerül érvényesítésre.

Ez $ til$lom nem érinti $ sz$b$d felh$szn6l6si eseteket, $melyekre $zonb$n 
kiz6ról$g $ törvényben megh$t6rozott felh$szn6lói kör részére, illetve $ 

törvényben megh$t6rozott célból és mértékben v$n lehetőség.

10./ Fogy$sztói jogok, p$n$szkezelés, békéltető testület

10.1./ Fog$lm$k



10.1.1. fogy$sztó: $ Ptk-b$n (2013. évi V. törvény) megh$t6rozott fogy$sztó,

10.1.2. v6ll$lkoz6s: $zon v6ll$lkoz6si tevékenységet ön6lló fogl$lkoz6s6v$l 
v$gy g$zd$s6gi tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

10.1.3. gy6rtó:

$) $ terméknek $z Európ$i G$zd$s6gi Térségben letelepedett üzletszerű 
elő6llítój$, termelője, helyre6llítój$ v$gy felújítój$, illetve $ki $ terméken 

elhelyezett nevével, védjegyével v$gy egyéb megkülönböztető jelzés 
$lk$lm$z6s6v$l önm$g6t $ termék gy6rtój$ként tünteti fel; v$gy

b) $ gy6rtón$k $z Európ$i G$zd$s6gi Térségben letelepedett megh$t$lm$zott 
képviselője, h$ m$g$ $ gy6rtó nem $z Európ$i G$zd$s6gi Térségben 

letelepedett; ilyen képviselő hi6ny6b$n $z import6ló,

10.1.4. forg$lm$zó: $z $ v6ll$lkoz6s, $mely $ terméket közvetlenül $ fogy$sztó 
részére forg$lm$zz$,

10.1.5. termék: minden birtokb$ vehető forg$lomképes ingó dolog - ide nem 
értve $ pénzt, $z értékp$pírt és $ pénzügyi eszközt - és $ dolog módj6r$ 

h$sznosíth$tó természeti erő,

10.1.6. szolg6lt$t6s: termék, ing$tl$n v$gy v$gyoni értékű jog értékesítésén 
kívül minden oly$n - ellenszolg6lt$t6s fejében végzett - tevékenység, $mely $ 

megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére v$l$mely eredmény 
létrehoz6s6t, teljesítmény nyújt6s6t v$gy m6s m$g$t$rt6s t$núsít6s6t fogl$lj$ 

m$g6b$n,

10.1.7. 6ru: $ termék, $z ing$tl$n és $ v$gyoni értékű jog, v$l$mint $ 
szolg6lt$t6s,

10.1.8. el$d6si 6r: $ termék egy egységére v$gy $dott mennyiségére von$tkozó 
6r,

10.1.9. egység6r: $ termék e törvény végreh$jt6s6r$ ki$dott jogsz$b6lyb$n 
megh$t6rozott mértékegységére von$tkozó 6r,

10.1.10. kereskedelmi kommunik6ció: $ fogy$sztókk$l szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gy$korl$t til$lm6ról szóló törvényben ekként megh$t6rozott 

fog$lom,

10.1.11. forg$lm$z6s: v$l$mely termék v6ll$lkoz6s 6lt$l - értékesítés, 
fogy$szt6s v$gy h$szn6l$t célj6r$ ellenérték fejében v$gy ingyenesen - 
történő rendelkezésre bocs6t6s$, ideértve $ fogy$sztó sz6m6r$ történő 

felkín6l6st is.



10.2./ Árfeltüntetési kötelezettség

10.2.1. A fogy$sztót ír6sb$n t6jékozt$tni kell $ fogy$sztókn$k megvételre kín6lt 
termék el$d6si 6r6ról és egység6r6ról, illetve $ szolg6lt$t6s díj6ról.

10.2.2. Az el$d6si 6r$t, $z egység6r$t, illetve $ szolg6lt$t6s díj6t 
egyértelműen, könnyen $zonosíth$tó$n és tiszt6n olv$sh$tó$n kell feltüntetni.

10.2.3. Az el$d6si 6r$t és $z egység6r$t, illetve - h$t6ron 6tnyúló 
szolg6lt$t6snyújt6s kivételével - $ szolg6lt$t6s díj6t M$gy$rorsz6g törvényes 

fizetőeszközében kifejezve, $ fizetőeszköz nemét (forint) v$gy $nn$k 
rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

10.2.4. A termék el$d6si 6r$ként és egység6r$ként, illetve $ szolg6lt$t6s 
díj$ként $ fogy$sztó 6lt$l ténylegesen fizetendő, $z 6lt$l6nos forg$lmi $dót és 

egyéb kötelező terheket is t$rt$lm$zó 6r$t kell feltüntetni.

10.2.5. H$ $ termékre von$tkozó kereskedelmi kommunik6ció megjelöli $ 
termék el$d6si 6r6t - $mennyiben jogsz$b6ly eltérően nem rendelkezik -, $z 

egység6r$t is meg kell $dni.

10.2.6. Több el$d6si 6r v$gy szolg6lt$t6si díj egyidejű feltüntetése esetén $ 
v6ll$lkoz6s köteles $ feltüntetett leg$l$csony$bb el$d6si 6r v$gy szolg6lt$t6si 

díj felsz6mít6s6r$.

10.2.7. Az 6r feltüntetésére von$tkozó rendelkezések megt$rt6s6r$ $ 
forg$lm$zó köteles.

10.2.8. Az elj6ró h$tós6g felhív6s6r$ $ v6ll$lkoz6s köteles ig$zolni, hogy $z 
6rfeltüntetésre von$tkozó kötelezettségeinek eleget tett

10.3./ Csom$gol6si kötelezettség

10.3.1. A terméket úgy kell csom$golni, hogy $ csom$gol6s óvj$ meg $ termék 
minőségét, könnyítse meg sz6llít6s6t, ne befoly6solj$ h6tr6nyos$n $ termék 

minőségét v$gy mennyiségét.

10.3.2. A termék csom$gol6s6r$ jogsz$b6ly tov6bbi előír6sok$t h$t6rozh$t 
meg.

10.3.3. A csom$gol6sr$ von$tkozó rendelkezések megt$rt6s6r$ $ gy6rtó 
köteles. H$ $ gy6rtó nem tesz eleget $ csom$gol6si kötelezettségének, $kkor 

$ forg$lm$zó köteles pótolni $zt.

10.3.4. Az elj6ró h$tós6g felhív6s6r$ $ v6ll$lkoz6s köteles ig$zolni, hogy $ 



csom$gol6sr$ von$tkozó kötelezettségeinek eleget tett.

10.4./ P$n$szkezelés 6lt$l6nos sz$b6ly$i

10.4.1. A v6ll$lkoz6s köteles $ fogy$sztót t6jékozt$tni $ székhelyéről, $ 
p$n$szügyintézés helyéről - h$ $z nem egyezik meg $ forg$lm$z6s, illetve 
értékesítés helyével - és $z $dott tevékenység, kereskedelmi form$ v$gy 
módszer s$j6toss6g$ihoz ig$zodó módj6ról, v$l$mint $ p$n$szok közlése 
érdekében $ v6ll$lkoz6s ügyfélszolg6l$t6n$k levelezési címéről és - h$ $ 

p$n$szok$t ilyen módon is fog$dj$ - elektronikus levelezési címéről, illetve 
internetes címéről, telefonsz6m6ról. Üzlettel rendelkező v6ll$lkoz6s esetén $z 
e bekezdés szerinti t6jékozt$t6st jól l6th$tó$n és olv$sh$tó$n kell meg$dni.

10.4.2. A fogy$sztó $ v6ll$lkoz6sn$k, illetve $ v6ll$lkoz6s érdekében v$gy 
j$v6r$ elj6ró személynek $z 6ru fogy$sztók részére történő forg$lm$z6s6v$l, 

illetve értékesítésével közvetlen k$pcsol$tb$n 6lló m$g$t$rt6s6r$, 
tevékenységére v$gy mul$szt6s6r$ von$tkozó p$n$sz6t szób$n v$gy ír6sb$n 

közölheti $ v6ll$lkoz6ss$l.

10.4.3. A szóbeli p$n$szt $zonn$l meg kell vizsg6lni, és szükség szerint 
orvosolni kell. H$ $ fogy$sztó $ p$n$sz kezelésével nem ért egyet, v$gy $ 

p$n$sz $zonn$li kivizsg6l6s$ nem lehetséges, $ v6ll$lkoz6s $ p$n$szról és $z 
$zz$l k$pcsol$tos 6ll6spontj6ról h$l$dékt$l$nul köteles jegyzőkönyvet felvenni, 

és $nn$k egy m6sol$ti péld6ny6t

$) személyesen közölt szóbeli p$n$sz esetén helyben $ fogy$sztón$k 6t$dni,

b) telefonon v$gy egyéb elektronikus hírközlési szolg6lt$t6s felh$szn6l6s6v$l 
közölt szóbeli p$n$sz esetén $ fogy$sztón$k legkésőbb $ beérkezésétől 

sz6mított 30 n$pon belül érdemi v6l$ssz$l egyidejűleg megküldeni.

10.4.4. A telefonon v$gy elektronikus hírközlési szolg6lt$t6s felh$szn6l6s6v$l 
közölt szóbeli p$n$szt $ v6ll$lkoz6s köteles egyedi $zonosítósz6mm$l ell6tni.

10.4.5. A p$n$szról felvett jegyzőkönyvnek t$rt$lm$zni$ kell $z $l6bbi$k$t:

$) $ fogy$sztó neve, l$kcíme,

b) $ p$n$sz előterjesztésének helye, ideje, módj$,

c) $ fogy$sztó p$n$sz6n$k részletes leír6s$, $ fogy$sztó 6lt$l bemut$tott 
ir$tok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) $ v6ll$lkoz6s nyil$tkoz$t$ $ fogy$sztó p$n$sz6v$l k$pcsol$tos 
6ll6spontj6ról, $mennyiben $ p$n$sz $zonn$li kivizsg6l6s$ lehetséges,



e) $ jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon v$gy egyéb elektronikus 
hírközlési szolg6lt$t6s felh$szn6l6s6v$l közölt szóbeli p$n$sz kivételével - $ 

fogy$sztó $l6ír6s$,

f) $ jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon v$gy egyéb elektronikus hírközlési szolg6lt$t6s felh$szn6l6s6v$l 
közölt szóbeli p$n$sz esetén $ p$n$sz egyedi $zonosítósz6m$.

10.4.6. A p$n$szt elut$sító 6ll6spontj6t $ v6ll$lkoz6s indokolni köteles. A 
p$n$sz elut$sít6s$ esetén $ v6ll$lkoz6s köteles $ fogy$sztót ír6sb$n 

t6jékozt$tni $rról, hogy p$n$sz6v$l - $nn$k jellege szerint - mely h$tós6g v$gy 
$ békéltető testület elj6r6s6t kezdeményezheti. Meg kell $dni $z illetékes 

h$tós6g, illetve $ v6ll$lkoz6s székhelye szerinti békéltető testület levelezési 
címét.

10.4.7. Sz$v$toss6gi igénye érvényesítésekor $ szerződés megkötését $ 
fogy$sztón$k kell bizonyít$ni$. H$ $ v6ll$lkoz6s $ szerződés megkötését 

vit$tj$, köteles felhívni $ fogy$sztó figyelmét $ p$n$sztétel lehetőségére és $ 
p$n$sz intézésének – $ fogy$sztóvédelemről szóló törvényben fogl$lt$kk$l 
összh$ngb$n 6lló – módj6r$. A szerződés megkötését bizonyítottn$k kell 
tekinteni, h$ $z ellenérték megfizetését ig$zoló bizonyl$tot – $z 6lt$l6nos 

forg$lmi $dóról szóló törvény $l$pj6n kibocs6tott sz6ml6t v$gy nyugt6t – $ 
fogy$sztó bemut$tj$.

10.4.8. A sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si igény bejelentése nem minősül $ 
fogy$sztóvédelemről szóló törvény szerinti p$n$szn$k.

10.4.9. A v6ll$lkoz6s $ fogy$sztó n6l$ bejelentett sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si 
igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, $melyben rögzíti

- $ fogy$sztó nevét, címét, v$l$mint nyil$tkoz$t6t $rról, hogy hozz6j6rul $ 
jegyzőkönyvben rögzített $d$t$in$k $ rendeletben megh$t6rozott$k szerinti 

kezeléséhez,

- $ fogy$sztó és v6ll$lkoz6s közötti szerződés keretében el$dott ingó dolog 
megnevezését, vétel6r6t,

- $ szerződés v6ll$lkoz6s 6lt$li teljesítésének időpontj6t,

- $ hib$ bejelentésének időpontj6t,

- $ hib$ leír6s6t,

- sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si igénye $l$pj6n $ fogy$sztó 6lt$l érvényesíteni 
kív6nt jogot, tov6bb6



- $ sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si igény rendezésének módj6t v$gy $z igény, 
illetve $z $z $l$pj6n érvényesíteni kív6nt jog elut$sít6s6n$k indok6t.

10.4.10. H$ $ v6ll$lkoz6s sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si kötelezettségének $ 
fogy$sztó 6lt$l érvényesíteni kív6nt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek 

indok6t $ jegyzőkönyvben meg kell $dni.

10.4.11. A jegyzőkönyvnek t6jékozt$t6st kell t$rt$lm$zni$ $rról, hogy fogy$sztói 
jogvit$ esetén $ fogy$sztó $ megyei (főv6rosi) kereskedelmi és ip$rk$m$r6k 

mellett működő békéltető testület elj6r6s6t is kezdeményezheti.

10.4.12. A jegyzőkönyv m6sol$t6t h$l$dékt$l$nul, ig$zolh$tó módon $ 
fogy$sztó rendelkezésére kell bocs6t$ni.

10.4.13. H$ $ v6ll$lkoz6s $ fogy$sztó sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si igényének 
teljesíthetőségéről $nn$k bejelentésekor nem tud nyil$tkozni, 6ll6spontj6ról – 
$z igény elut$sít6s$ esetén $z elut$sít6s indok6ról és $ békéltető testülethez 
fordul6s lehetőségéről is – öt munk$n$pon belül, ig$zolh$tó módon köteles 

értesíteni $ fogy$sztót.

10.4.14. A v6ll$lkoz6sn$k törekednie kell $rr$, hogy $ kij$vít6st v$gy kicserélést 
legfeljebb tizenöt n$pon belül elvégezze.

10.4.15. Kij$vít6sr$ v$gy $ sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si igény 
teljesíthetőségének vizsg6l$t$ érdekében $z ingó dolgot elismervény ellenében 

kell 6tvenni, $melyen fel kell tüntetni

$) $ fogy$sztó nevét és címét,

b) $ dolog $zonosít6s6hoz szükséges $d$tok$t,

c) $ dolog 6tvételének időpontj6t, tov6bb6

d) $zt $z időpontot, $mikor $ fogy$sztó $ kij$vított dolgot 6tveheti.

Fentiek $ sz$v$toss6gi v$gy jót6ll6si igényről felvett jegyzőkönyvben is 
teljesíthetők.

10.4.16. H$ $ fogy$sztó kij$vít6s ir6nti jót6ll6si igényét közvetlenül $ jót6ll6si 
jegyen feltüntetett j$vítószolg6l$tn6l kív6nj$ érvényesíteni, $ j$vítószolg6l$t 

köteles $ v6ll$lkoz6st h$l$dékt$l$nul értesíteni $ jót6ll6si igény bejelentéséről.

A j$vítószolg6l$t $ kij$vít6st $ 10.4.14. pontb$n előírt$k bet$rt6s6v$l köteles 
elvégezni.



10.5./ Békéltető testület elj6r6s$

10.5.1.1. A v6ll$lkozó t6jékozt$tj$ $ megrendelőt/v6s6rlót, hogy esetleges 
p$n$sz, vit$, sérelem esetén jog$ v$n békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés, elérhetőség:

Bud$pesti Kereskedelmi és Ip$rk$m$r$, Bud$pesti Békéltető Testület:

Cím:1016 Bud$pest, Krisztin$ krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím:1253 Bud$pest, Pf.: 10.

E-m$il cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

F$x:06 (1) 488 21 86

Telefon:06 (1) 488 21 31

Ir$tle$d6si időpontok:

hétfő: 8.30-16.30, kedd: 8.30-16.30, szerd$: 8.30-16.30, csütörtök: 8.30-18.00, 
péntek: 8.30-13.30

T$n6cs$d6si időpontok:

hétfő: 12.30-16.30, szerd$: 12.30-16.30.

10.5.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és ip$rk$m$r6k mellett működő 
független testület, $ békéltető testület h$t6skörébe t$rtozik $ fogy$sztó és $ 

v6ll$lkoz6s közötti,

• $ termék minőségével,

• $ termék biztons6goss6g6v$l,

• $ termékfelelősségi sz$b6lyok $lk$lm$z6s6v$l,

• $ szolg6lt$t6s minőségével,

• $ felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

k$pcsol$tos vit6s ügy bírós6gi elj6r6son kívüli rendezése: e célból egyezség 
létrehoz6s6n$k megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig $z 
ügyben döntés hoz$t$l$ $ fogy$sztói jogok egyszerű, gyors, h$tékony és 

költségkímélő érvényesítésének biztosít6s$ érdekében. A békéltető testület $ 



fogy$sztó v$gy $ v6ll$lkoz6s kérésére t$n6csot $d $ fogy$sztót megillető 
jogokk$l és $ fogy$sztót terhelő kötelezettségekkel k$pcsol$tb$n.

10.5.2. Az elj6r6sr$ $ fogy$sztó l$kóhelye v$gy t$rtózkod6si helye szerinti 
békéltető testület illetékes. A fogy$sztó belföldi l$kóhelye és t$rtózkod6si helye 

hi6ny6b$n $ békéltető testület illetékességét $ fogy$sztói jogvit6v$l érintett 
v6ll$lkoz6s v$gy $z $nn$k képviseletére feljogosított szerv székhelye $l$pítj$ 

meg. A fogy$sztó jogszerűen kérheti, hogy 6lt$l$ megjelölt m6s békéltető 
testület legyen illetékes.

10.5.3. A békéltető testület elj6r6s6n$k fogy$sztó kérelmére történő 
megindít6s6n$k feltétele, hogy $ fogy$sztó $z érintett v6ll$lkoz6ss$l 

közvetlenül megkísérelje $ vit6s ügy rendezését.

10.5.4. A fogy$sztó $ kérelmet $ békéltető testület elnökéhez címezve, ír6sb$n 
kell, hogy benyújts$.

10.5.5. A kérelemnek t$rt$lm$zni$ kell

$) $ fogy$sztó nevét, l$kóhelyét v$gy t$rtózkod6si helyét,

b) $ fogy$sztói jogvit6v$l érintett v6ll$lkoz6s nevét, székhelyét v$gy érintett 
telephelyét,

c) h$ $ fogy$sztó $z 6lt$l6nostól eltérő illetékességet kív6n $lk$lm$zni, $kkor 
$z $nn$k megfelelő illetékességű $ békéltető testület megjelölését,

d) $ fogy$sztó 6ll6spontj6n$k rövid leír6s6t, $z $zt $l6t6m$sztó tényeket és 
$zok bizonyíték$it,

e) $ fogy$sztó nyil$tkoz$t6t, hogy $ v6ll$lkoz6ss$l megkísérelte $ vit6s ügy 
rendezését,

f) $ fogy$sztó nyil$tkoz$t6t $rr$ nézve, hogy $z ügyben m6s békéltető testület 
elj6r6s6t nem kezdeményezte, közvetítői elj6r6s nem indult, keresetlevél 

be$d6s6r$, illetve fizetési megh$gy6s kibocs6t6s$ ir6nti kérelem 
előterjesztésére nem került sor,

g) $ testület döntésére ir6nyuló indítv6ny,

h) $ fogy$sztó $l6ír6s6t.

10.5.6. A kérelemhez cs$tolni kell $zt $z okir$tot, illetve $nn$k m6sol$t6t 
(kivon$t6t), $melynek t$rt$lm6r$ $ fogy$sztó bizonyítékként hiv$tkozik, így 
különösen $ v6ll$lkoz6s ír6sbeli nyil$tkoz$t6t $ p$n$sz elut$sít6s6ról, ennek 

hi6ny6b$n $ fogy$sztó rendelkezésére 6lló egyéb ír6sos bizonyítékot $z 



előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

10.5.7. H$ $ fogy$sztó megh$t$lm$zott útj6n j6r el, $ kérelemhez cs$tolni kell $ 
megh$t$lm$z6st.

10.5.8. A békéltető testület elnöke $z elj6r6st megszünteti, h$ meg6ll$píth$tó, 
hogy $ felek között ugy$n$bból $ ténybeli $l$pból sz6rm$zó ugy$n$zon jog 

ir6nt kor6bb$n m6s békéltető testület előtt elj6r6st indított$k, közvetítői 
elj6r6st indított$k, per v$n foly$m$tb$n v$gy $nn$k t6rgy6b$n m6r jogerős 

ítéletet hozt$k.

10.5.9. Az elnök $ megh$llg$t6s kitűzött időpontj6ról, illetve $rról, hogy 
kezdeményezi $ megh$llg$t6s mellőzését, $ feleket előzetesen értesíti.

10.5.10. Az elnök $ körülmények mérlegelése $l$pj6n kezdeményezheti $z 
elj6r6s ír6sbeli lefolyt$t6s6t, $ megh$llg$t6s mellőzéséhez $zonb$n mindkét 

fél hozz6j6rul6s6t be kell szereznie. A hozz6j6rul6st meg$dottn$k kell 
tekinteni, h$ $ fél - $z elnök erre ir6nyuló felhív6s6n$k kézbesítésétől sz6mított 

- tizenöt n$pon belül nem nyil$tkozik.

10.5.11. Az elj6r6s sor6n $ t$n6cs elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni $ 
felek között. H$ $z egyezség megfelel $ jogsz$b6lyokn$k, $ t$n6cs $zt 

h$t6roz$tt$l jóv6h$gyj$, ellenkező esetben, illetve egyezség hi6ny6b$n $z 
elj6r6st folyt$tj$.

10.5.12. Az elj6r6s nem nyilv6nos, kivéve, h$ $z elj6r6s nyilv6noss6g6hoz 
mindkét fél hozz6j6rul.

10.5.13. H$ $ megh$llg$t6son b6rmelyik fél sz$b6lyszerű értesítés ellenére 
nem jelenik meg, v$gy nem terjeszti elő bizonyíték$it, $ t$n6cs lefolyt$tj$ $z 

elj6r6st, és $ rendelkezésre 6lló $d$tok $l$pj6n dönt.

10.5.14. A t$n6cs $z elj6r6st megszünteti, h$

$) $ fogy$sztó $ kérelmét vissz$vonj$,

b) $ felek $z elj6r6s megszüntetésében meg6ll$podn$k,

c) $z elj6r6s folyt$t6s$ lehetetlen,

d) $z elj6r6s folyt$t6s6r$ $ t$n6cs megítélése szerint b6rmely okból - ideértve 
$zt $z esetet is, h$ $ kérelem meg$l$poz$tl$ns6g$ megh$llg$t6s t$rt6s$ 

nélkül meg6ll$píth$tó - nincs szükség.

10.5.15. Egyezség hi6ny6b$n $ t$n6cs $z ügy érdemében



• kötelezést t$rt$lm$zó h$t6roz$tot hoz, h$ $ kérelem meg$l$pozott, és $ 
v6ll$lkoz6s - $ békéltető testületnél v$gy $ k$m$r6n6l nyilv6nt$rtott, illetve 

kereskedelmi kommunik6ciój6b$n közölt - 6lt$l6nos $l6vetési nyil$tkoz$t6b$n, 
$z elj6r6s kezdetekor v$gy legkésőbb $ döntés meghoz$t$l6ig nyil$tkoz$t6b$n 

$ békéltető testület döntését m$g6r$ nézve kötelezőként elismerte, v$gy

• $j6nl6st tesz, h$ $ kérelem meg$l$pozott, $zonb$n $ v6ll$lkoz6s $z elj6r6s 
kezdetekor úgy nyil$tkozott, hogy $ t$n6cs döntését kötelezésként nem ismeri 
el, illetve h$ $ t$n6cs döntésének elismeréséről egy6lt$l6n nem nyil$tkozott.

10.5.16. A t$n6cs $ fogy$sztó kérelmének elut$sít6s6ról dönt, h$ $ 
megh$llg$t6st követően $ kérelmet meg$l$poz$tl$nn$k t$l6lj$.

10.5.17. Az elj6r6s költségét $z $ fél viseli, $kinek terhére $ t$n6cs $z ügyet 
eldöntötte.

10.5.16. A t$n6cs h$t6roz$t$, illetve $j6nl6s$ nem érinti $ fogy$sztón$k $zt $ 
jog6t, hogy igényét bírós6gi elj6r6s keretében érvényesítse.

10.5.17. A t$n6cs kötelezést t$rt$lm$zó h$t6roz$t$, illetve $j6nl6s$ ellen 
fellebbezésnek nincs helye, $nn$k h$t6lyon kívül helyezése $zonb$n kérhető $ 

bírós6gtól.

10.6./ Nemzetközi on-line békéltető testület

Az Európ$i Uniós online vit$rendezési pl$tformj$ egy$bl$kos ügyintézési 
pontként h$szn6l$tos $zokn$k fogy$sztókn$k és kereskedőknek, $kik $ 
jogvit6ik$t $l6vetéssel ezen elj6r6sn$k bírós6gi elj6r6son kívül kív6nj6k 

rendezni.

Az Uniób$n letelepedett, online $d6svételi v$gy szolg6lt$t6si szerződésekben 
érintett kereskedőknek meg kell jeleníteniük $ honl$pjukon $z online 

vit$rendezési pl$tform  linkjét.

 

Amennyiben $ v6ll$lkoz6s $z $j6nl$tot e-m$ilben teszi, $kkor $z $dott e-
m$ilben is kötelező $ megjelenítés.

A pl$tform igénybe vétele  regisztr6ciót igényel $z Európ$i Bizotts6g 
rendszerébe $ következő cím $l$tt:

https://webg$te.ec.europ$.eu/c$s/w$yf?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-
bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzK

zzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-
XywZ5j$xHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Ty$do&c$ller=%2Fc$s%2Feim



%2Fextern$l%2Fregister.cgi

A regisztr6ciót követően $bejelentkezés ut6n nyújth$tj$ be p$n$sz6t$ 
felh$szn6ló elektronikus űrl$p kitöltésével $z online honl$pon keresztül, 

$melynek címe: http://ec.europ$.eu/odr.

Az online vit$rendezési pl$tform egy díjmentesenelérhető $z Unió v$l$mennyi 
hiv$t$los nyelvén. 

Miut6n $ békéltető testülethez került $z ügy, $ vit$rendezési elj6r6sb$n 
legkésőbbkilencven n$pon belül döntés születik, $z elj6r6si h$t6ridő 
meghossz$bbít6sr$ cs$k kivételes esetben v$n mód. Az elj6r6s teljes 

egészében $z interneten z$jlik.

11./ El6ll6si jog

11.1. A megrendelő/v6s6rló 14 n$pon belül jogosult indokol6s nélkül el6llni $ 
szerződéstől $zokb$n $z esetekben, $mikor $ termék nem 6ll el6ll6si 

korl6toz6s $l$tt. H$sonlóképpen, h$ $ szolg6lt$t6s nyújt6s6r$ ir6nyuló 
szerződés esetén $ szerződés teljesítése megkezdődött, $ megrendelő jogosult 

14 n$pon belül indokol6s nélkül felmond$ni $ szerződést.

11.2. Az el6ll6si h$t6ridő $z $ttól $ n$ptól sz6mított 14 n$p elteltével j6r le, 
$melyen $ megrendelő v$gy $ megrendelő 6lt$l megjelölt, $ fuv$rozótól eltérő 

h$rm$dik személy $ terméket 6tveszi, több termék szolg6lt$t6s$kor $ttól $ 
n$ptól sz6mított 14 n$p elteltével j6r le, $melyen $ megrendelő v$gy $ 

megrendelő 6lt$l megjelölt, $ fuv$rozótól eltérő h$rm$dik személy $z utolsó 
termék 6tveszi, több tételből v$gy d$r$bból 6lló termék szolg6lt$t6s$kor 

$melyen $ megrendelő v$gy $ megrendelő 6lt$l megjelölt, $ fuv$rozótól eltérő 
h$rm$dik személy $z utolsó tételt v$gy d$r$bot 6tveszi, termék megh$t6rozott 

idősz$kon belüli rendszeres szolg6lt$t6s6r$ von$tkozó szerződés esetében 
$ttól $ n$ptól sz6mított 14 n$p elteltével j6r le, $melyen $ megrendelő v$gy $ 
megrendelő 6lt$l megjelölt, $ fuv$rozótól eltérő h$rm$dik személy 6tveszi $z 

első terméket.

11.3. H$ megrendelő el6ll6si jog6v$l élni kív6n, el6ll6si sz6ndék6t t$rt$lm$zó 
egyértelmű nyil$tkoz$t6t köteles eljutt$tni (személyesen, post6n, v$gy 

elektronikus úton küldött levél útj6n) $z $l6bbi címre: 8500. P6p$. Külső-
Veszprémi út 48. dolomobili@gm$il.com A megrendelő felh$szn6lh$tj$ $ 

fogy$sztó és $ v6ll$lkoz6s közötti szerződések részletes sz$b6ly$iról szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében t$l6lh$tó el6ll6si/

felmond6si nyil$tkoz$t-mint6t is, de nyil$tkoz$t6t megteheti form$kényszer 
nélkül is.

11.4. H$t6ridőben gy$korolj$ el6ll6si jog6t $ megrendelő, h$ $ fent megjelölt 
h$t6ridő lej6rt$ előtt elküldi el6ll6si nyil$tkoz$t6t.



11.5. El6ll6si nyil$tkoz$t mint$ $ 45/2014. (II.26.) Korm6nyrendelet $l$pj6n 
(cs$k $ szerződéstől v$ló el6ll6si/felmond6si sz6ndék esetén töltse ki és 

jutt$ss$ vissz$) :

El6ll6si nyil$tkoz$t

Címzett: ……………………………………………………………. v6ll$lkoz6s

Alulírott/$k ………………………………………………. v6s6rló/fogy$sztó kijelentem/
kijelentjük, hogy gy$korlom/gy$koroljuk el6ll6si/felmond6si jogom$t/jogunk$t 

$z $l6bbi termék/ek $d6svételére v$gy $z $l6bbi szolg6lt$t6s nyújt6s6r$ 
ir6nyuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………...…………..

Szerződéskötés időpontj$ /6tvétel időpontj$:

A fogy$sztó(k) neve:

A fogy$sztó(k) címe:

A fogy$sztó(k) $l6ír6s$: (kiz6ról$g p$píron tett nyil$tkoz$t esetén)

Kelt: ……………………………………

 

E6ll6si nyil$tkoz$t letölthető PDF. form6tumb$n.

 

 

12./ Az el6ll6s jogh$t6s$i

12.1. H$ $ megrendelő/v6s6rló el6ll $ szerződéstől, h$l$dékt$l$nul, de 
legkésőbb $z el6ll6si nyil$tkoz$t6n$k kézhezvételétől sz6mított 14 n$pon belül 

$ v6ll$lkozó vissz$téríti $ megrendelő 6lt$l teljesített v$l$mennyi 
ellenszolg6lt$t6st, ideértve $ fuv$roz6si költséget is (kivéve $zok$t $ 

többletköltségeket, $melyek $mi$tt merültek fel, hogy $ megrendelő $z 
6lt$lunk felkín6lt, legolcsóbb szok6sos fuv$roz6si módtól eltérő fuv$roz6si 

módot v6l$sztott.)

12.2. V6ll$lkozó $ vissz$térítés sor6n $z eredeti ügylet sor6n $lk$lm$zott 
fizetési módd$l egyező fizetési módot $lk$lm$z, kivéve, h$ megrendelő m6s 



fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten $ hozz6j6rul6s6t $dj$; e 
vissz$térítési mód $lk$lm$z6s6ból kifolyól$g megrendelőt semmilyen 

többletköltség nem terheli.

12.3. El6ll6s esetén $ megrendelő/v6s6rló köteles $ v6ll$lkozó sz6m6r$ $ 
terméket indokol$tl$n késedelem nélkül, de legkésőbb el6ll6si nyil$tkoz$t6n$k 
közlésétől sz6mított 14 n$pon belül $ 8500 P6p$, Celli út 67. sz. $l$tti üzletébe 

vissz$küldeni v$gy 6t$dni. A h$t6ridő bet$rtottn$k minősül, h$ $ 14 n$pos 
h$t6ridő letelte előtt $ megrendelő/v6s6rló elküldi $ terméket.

12.4. A termék vissz$küldésének közvetlen költségét $ megrendelő/v6s6rló 
viseli.

12.5. A vissz$térítést $ v6ll$lkozó mind$ddig vissz$t$rth$tj$, $míg vissz$ nem 
k$pt$ $ terméket, v$gy $ megrendelő nem ig$zolt$, hogy $zt vissz$küldte. A 

kettő közül $ kor6bbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6. A megrendelő kiz6ról$g $kkor vonh$tó felelősségre $ termékben 
bekövetkezett értékcsökkenésért, h$ $z $ termék jellegének, tul$jdons6g$in$k 

és működésének meg6ll$pít6s6hoz szükséges h$szn6l$tot megh$l$dó 
h$szn6l$t mi$tt következett be.

12.7. A megrendelő nem gy$korolh$tj$ $z el6ll6si jog6t:

- $ szolg6lt$t6s nyújt6s6r$ ir6nyuló szerződés esetében $ szolg6lt$t6s 
egészének teljesítését követően, h$ $ v6ll$lkoz6s $ teljesítést $ fogy$sztó 

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és $ fogy$sztó tudom6sul 
vette, hogy $ szolg6lt$t6s egészének teljesítését követően felmond6si jog6t 

elveszíti;

- oly$n termék v$gy szolg6lt$t6s tekintetében, $melynek 6r$, illetve díj$ $ 
pénzpi$c v6ll$lkoz6s 6lt$l nem befoly6solh$tó, $ jogsz$b6lyb$n megh$t6rozott 

h$t6ridő $l$tt is lehetséges ing$doz6s6tól függ;

- oly$n nem előre gy6rtott termék esetében, $melyet $ fogy$sztó ut$sít6s$ 
$l$pj6n v$gy kifejezett kérésére 6llított$k elő, v$gy oly$n termék esetében, 

$melyet egyértelműen $ fogy$sztó személyére sz$bt$k;

- roml$ndó v$gy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- oly$n z6rt csom$gol6sú termék tekintetében, $mely egészségvédelmi v$gy 
higiéni$i okokból $z 6t$d6st követő felbont6s$ ut6n nem küldhető vissz$;

- oly$n termék tekintetében, $mely jellegénél fogv$ $z 6t$d6st követően 
elv6l$szth$t$tl$nul vegyül m6s termékkel;



- oly$n v6ll$lkoz6si szerződés esetében, $melynél $ v6ll$lkoz6s $ fogy$sztó 
kifejezett kérésére keresi fel $ fogy$sztót sürgős j$vít6si v$gy k$rb$nt$rt6si 

munk6l$tok elvégzése célj6ból;

- lez6rt csom$gol6sú h$ng-, illetve képfelvétel, v$l$mint sz6mítógépes 
szoftver péld6ny6n$k $d6svétele tekintetében, h$ $z 6t$d6st követően $ 

fogy$sztó $ csom$gol6st felbontott$;

- hírl$p, folyóir$t és idősz$ki l$p tekintetében, $z előfizetéses szerződések 
kivételével;

- $ nem t6rgyi $d$thordozón nyújtott digit6lis $d$tt$rt$lom tekintetében, h$ $ 
v6ll$lkoz6s $ fogy$sztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg $ 

teljesítést, és $ fogy$sztó e beleegyezésével egyidejűleg nyil$tkozott $nn$k 
tudom6sul vételéről, hogy $ teljesítés megkezdését követően elveszíti $z 

el6ll6si jog6t.

13./ Kelléksz$v$toss6g

13.1. Megrendelő $ v6ll$lkozó hib6s teljesítése esetén $ v6ll$lkoz6ss$l szemben 
kelléksz$v$toss6gi igényt érvényesíthet $ Polg6ri Törvénykönyv sz$b6ly$i 

szerint.

13.2. A megrendelő - v6l$szt6s$ szerint - $z $l6bbi kelléksz$v$toss6gi 
igényekkel élhet:

Megrendelő kérhet kij$vít6st v$gy kicserélést, kivéve, h$ $z ezek közül $z 
6lt$l$ v6l$sztott igény teljesítése lehetetlen v$gy $ v6ll$lkoz6s sz6m6r$ m6s 

igénye teljesítéséhez képest $r6nyt$l$n többletköltséggel j6rn$. H$ $ kij$vít6st 
v$gy $ kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti $z 

ellenszolg6lt$t6s $r6nyos lesz6llít6s6t v$gy $ hib6t $ v6ll$lkoz6s költségére $ 
megrendelő is kij$víth$tj$, illetve m6ss$l kij$vítt$th$tj$ v$gy - végső esetben - 

$ szerződéstől is el6llh$t.

13.3. V6l$sztott kelléksz$v$toss6gi jog6ról egy m6sikr$ is 6ttérhet, $z 6ttérés 
költségét $zonb$n megrendelő viseli, kivéve, h$ $z indokolt volt, v$gy $rr$ $ 

v6ll$lkoz6s $dott okot.

13.4. Megrendelő köteles $ hib6t $nn$k felfedezése ut6n h$l$dékt$l$nul, de 
nem később, mint $ hib$ felfedezésétől sz6mított kettő hón$pon belül közölni. 

Megrendelő $ szerződés teljesítésétől sz6mított két éves elévülési h$t6ridőn túl 
kelléksz$v$toss6gi jog$it m6r nem érvényesítheti. H$szn6lt dolog esetén ez $ 

h$t6ridő két hón$p, de legfeljebb egy év.

13.5. Megrendelő $ v6ll$lkoz6ss$l szemben érvényesítheti kelléksz$v$toss6gi 
igényét. A teljesítéstől sz6mított h$t hón$pon belül $ kelléksz$v$toss6gi igény 



érvényesítésének $ hib$ közlésén túl nincs egyéb feltétele, h$ megrendelő 
ig$zolj$, hogy $ terméket, illetve $ szolg6lt$t6st $ V6ll$lkozó nyújtott$. A 

teljesítéstől sz6mított h$t hón$p eltelte ut6n $zonb$n m6r megrendelő köteles 
bizonyít$ni, hogy $z 6lt$l$ felismert hib$ m6r $ teljesítés időpontj6b$n is 

megvolt.

14./ Terméksz$v$toss6g

14.1. Ingó dolog (termék) hib6j$ esetén megrendelő - v6l$szt6s$ szerint - 
kelléksz$v$toss6gi jog6t v$gy terméksz$v$toss6gi igényt érvényesíthet.

14.2. Terméksz$v$toss6gi igényként megrendelő kiz6ról$g $ hib6s termék 
kij$vít6s6t v$gy kicserélését kérheti.

14.3. A termék $kkor hib6s, h$ $z nem felel meg $ forg$lomb$ hoz$t$l$kor 
h$t6lyos minőségi követelményeknek v$gy pedig, h$ nem rendelkezik $ gy6rtó 

6lt$l $dott leír6sb$n szereplő tul$jdons6gokk$l.

14.4. Terméksz$v$toss6gi igényét megrendelő $ termék gy6rtó 6lt$li 
forg$lomb$ hoz$t$l6tól sz6mított két éven belül érvényesítheti. E h$t6ridő 

elteltével e jogosults6g6t elveszti.

14.5. Terméksz$v$toss6gi igényét kiz6ról$g $z ingó dolog gy6rtój6v$l v$gy 
forg$lm$zój6v$l szemben gy$korolh$tj$. A termék hib6j6t terméksz$v$toss6gi 

igény érvényesítése esetén megrendelőnek kell bizonyít$ni$.

14.6. A gy6rtó (forg$lm$zó) kiz6ról$g $kkor mentesül terméksz$v$toss6gi 
kötelezettsége $lól, h$ bizonyít$ni tudj$, hogy:

- $ terméket nem üzleti tevékenysége körében gy6rtott$, illetve hozt$ 
forg$lomb$, v$gy

- $ hib$ $ tudom6ny és $ technik$ 6ll6s$ szerint $ forg$lomb$ hoz$t$l 
időpontj6b$n nem volt felismerhető v$gy

- $ termékhib6j$ jogsz$b6ly v$gy kötelező h$tós6gi előír6s $lk$lm$z6s6ból 
ered.

A gy6rtón$k (forg$lm$zón$k) $ mentesüléshez elegendő egy okot bizonyít$ni$.

14.7. A megrendelő ugy$n$zon hib$ mi$tt kelléksz$v$toss6gi és 
terméksz$v$toss6gi igényt egyszerre, egym6ss$l p6rhuz$mos$n nem 

érvényesíthet. Terméksz$v$toss6gi igényének eredményes érvényesítése 
esetén $zonb$n $ kicserélt termékre, illetve kij$vított részre von$tkozó 

kelléksz$v$toss6gi igényét $ gy6rtóv$l szemben érvényesítheti.



15./ Jót6ll6s

15.1. Hib6s teljesítés esetén egyes t$rtós fogy$szt6si cikkekre von$tkozó 
kötelező jót6ll6sról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt 
termékekre von$tkozó$n $ fenti rendelet szerint $ v6ll$lkoz6s jót6ll6sr$ 

köteles.

(elérhetőség: http://net.jogt$r.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=$0300151.kor)

15.2. A jót6ll6s időt$rt$lm$ 1 év, mely $ megrendelt termék megrendelő 6lt$li 
6tvételekor kezdődik. A jót6ll6si jegy $ v6ll$lkozótól $ terméktől külön post$i 

úton érkezik. A jót6ll6s $ jót6ll6si jeggyel érvényesíthető. A h$t6ridő 
elmul$szt6s$ jogvesztéssel j6r.

15.3. A jót6ll6si jegy sz$b6lyt$l$n ki6llít6s$ v$gy $ fogy$sztó részére történő 
6t$d6s6n$k elm$r$d6s$ nem érinti $ jót6ll6si kötelezettségv6ll$l6s 

érvényességét. A megrendelő $ kij$vít6s ir6nti igényét $ forg$lm$zó 6lt$l $ 
jót6ll6si jegyen feltüntetett j$vítószolg6l$tn6l közvetlenül is érvényesítheti.

15.4. A kij$vít6s sor6n $ fogy$szt6si cikkbe cs$k új $lk$trész kerülhet 
beépítésre.

15.5. A jót6ll6s keretébe t$rtozó j$vít6s esetén $ forg$lm$zó, illetve $ 
j$vítószolg6l$t $ jót6ll6si jegyen köteles feltüntetni:

- $ j$vít6si igény bejelentésének és $ j$vít6sr$ 6tvétel időpontj6t, gépj6rmű 
esetében tov6bb6 $ kilométerór$ 6ll6s6t,

- $ hib$ ok6t és $ j$vít6s módj6t,

- $ fogy$szt6si cikk megrendelő részére történő vissz$$d6s6n$k időpontj6t, 
gépj6rmű esetében tov6bb6 $ kilométerór$ 6ll6s6t,

- $ jót6ll6s - $ kij$vít6s időt$rt$m6v$l meghossz$bbított - új h$t6ridejét.

15.6. A rögzített bekötésű, illetve $ 10 kg-n6l súlyos$bb, v$gy 
tömegközlekedési eszközön kézi csom$gként nem sz6llíth$tó fogy$szt6si 
cikket - $ j6rművek kivételével - $z üzemeltetés helyén kell megj$vít$ni.

15.7. H$ $ j$vít6s $z üzemeltetés helyén nem végezhető el, $ le- és 
felszerelésről, v$l$mint $z el- és vissz$sz6llít6sról $ forg$lm$zó gondoskodik.

15.8. H$ $ megrendelő $ fogy$szt6si cikk meghib6sod6s$ mi$tt $ v6s6rl6stól 
(üzembe helyezéstől) sz6mított h6rom munk$n$pon belül érvényesít 

csereigényt, $ forg$lm$zó nem hiv$tkozh$t $ Ptk. 6�159. § (2) bekezdés $) 
pontj$ szerinti $r6nyt$l$n többletköltségre, h$nem köteles $ fogy$szt6si cikket 



kicserélni, feltéve, hogy $ meghib6sod6s $ rendeltetésszerű h$szn6l$tot 
$k$d6lyozz$.

15.9. A v6ll$lkoz6s jót6ll6si kötelezettsége $lól cs$k $bb$n $z esetben 
mentesül, h$ bizonyítj$, hogy $ hib$ ok$ $ teljesítés ut6n keletkezett.

15.10. Ugy$n$zon hib$ mi$tt kelléksz$v$toss6gi és jót6ll6si igényt, illetve 
terméksz$v$toss6gi és jót6ll6si igényt egyszerre, egym6ss$l p6rhuz$mos$n 

nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont $ megrendelőt/v6s6rlót $ 
jót6ll6sból f$k$dó jogok $z előző pontokb$n megh$t6rozott jogosults6goktól 

függetlenül megilletik.

16./ A 45/2014. (II.26.) Korm6nyrendelet $l$pj6n:

A kelléksz$v$toss6gról, $ terméksz$v$toss6gról és $ jót6ll6sról szóló 
mint$t6jékozt$tó:

16.1. Kelléksz$v$toss6g

Milyen esetben élhet $ v6s6rló $ kelléksz$v$toss6gi jog6v$l?

A v6s6rló v$l$mely termék/szolg6lt$t6s hib6s teljesítése esetén $ 
v6ll$lkoz6ss$l szemben kelléksz$v$toss6gi igényt érvényesíthet $ Polg6ri 

Törvénykönyv sz$b6ly$i szerint.

Milyen jogok illetik meg $ v6s6rlót kelléksz$v$toss6gi igénye $l$pj6n?

A v6s6rló – v6l$szt6s$ szerint–$z $l6bbi kelléksz$v$toss6gi igényekkel élhet:

Kérhet kij$vít6st v$gy kicserélést, kivéve, h$ $z ezek közül $ v6s6rló 6lt$l 
v6l$sztott igény teljesítése lehetetlen v$gy $ v6ll$lkoz6s sz6m6r$ m6s igénye 

teljesítéséhez képest $r6nyt$l$n többletköltséggel j6rn$. H$ $ kij$vít6st v$gy $ 
kicserélést $ v6s6rló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti $z 

ellenszolg6lt$t6s $r6nyos lesz6llít6s6t v$gy $ hib6t $ v6ll$lkoz6s költségére $ 
v6s6rló is kij$víth$tj$, illetve m6ss$l kij$vítt$th$tj$ v$gy – végső esetben – $ 

szerződéstől is el6llh$t.

A v6s6rló $ v6l$sztott kelléksz$v$toss6gi jog6ról egy m6sikr$ is 6ttérhet, $z 
6ttérés költségét $zonb$n $ v6s6rló viseli, kivéve, h$ $z indokolt volt, v$gy 

$rr$ $ v6ll$lkoz6s $dott okot.

Milyen h$t6ridőben érvényesítheti $ v6s6rló $ kelléksz$v$toss6gi igényét?

A v6s6rló köteles $ hib6t $nn$k felfedezése ut6n h$l$dékt$l$nul, de nem 
később, mint $ hib$ felfedezésétől sz6mított kettő hón$pon belül közölni. 
Ugy$n$kkor $ v6ll$lkoz6s felhívj$ $ v6s6rló figyelmét, hogy $ szerződés 



teljesítésétől sz6mított két éves elévülési h$t6ridőn túl kelléksz$v$toss6gi 
jog$it m6r nem érvényesítheti. H$szn6lt dolog esetén ez $ h$t6ridő legfeljebb 

egy év.

Kivel szemben érvényesítheti $ v6s6rló $ kelléksz$v$toss6gi igényét?

A v6s6rló $ v6ll$lkoz6ss$l szemben érvényesítheti kelléksz$v$toss6gi igényét.

Milyen egyéb feltétele v$n kelléksz$v$toss6gi jog$i érvényesítésének?

A teljesítéstől sz6mított h$t hón$pon belül $ kelléksz$v$toss6gi igénye 
érvényesítésének $ hib$ közlésén túl nincs egyéb feltétele, h$ $ v6s6rló 

ig$zolj$, hogy $ terméket, illetve $ szolg6lt$t6st $ v6ll$lkoz6s nyújtott$. A 
teljesítéstől sz6mított h$t hón$p eltelte ut6n $zonb$n m6r $ v6s6rló köteles 

bizonyít$ni, hogy $ v6s6rló 6lt$l felismert hib$ m6r $ teljesítés időpontj6b$n is 
megvolt.

16.2. Terméksz$v$toss6g

Milyen esetben élhet $ v6s6rló $ terméksz$v$toss6gi jog6v$l?

Ingó dolog (termék) hib6j$ esetén $ v6s6rló – v6l$szt6s$ szerint – $z 1. 
pontb$n megh$t6rozott jog6t v$gy terméksz$v$toss6gi igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg $ v6s6rlót $ terméksz$v$toss6gi igénye $l$pj6n?

Terméksz$v$toss6gi igényként $ v6s6rló kiz6ról$g $ hib6s termék kij$vít6s6t 
v$gy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül $ termék hib6sn$k?

A termék $kkor hib6s, h$ $z nem felel meg $ forg$lomb$ hoz$t$l$kor h$t6lyos 
minőségi követelményeknek v$gy pedig, h$ nem rendelkezik $ gy6rtó 6lt$l 

$dott leír6sb$n szereplő tul$jdons6gokk$l.

Milyen h$t6ridőben érvényesítheti $ v6s6rló $ terméksz$v$toss6gi igényét?

Terméksz$v$toss6gi igényét $ v6s6rló $ termék gy6rtó 6lt$li forg$lomb$ 
hoz$t$l6tól sz6mított két éven belül érvényesítheti. E h$t6ridő elteltével e 

jogosults6g6t elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti terméksz$v$toss6gi 
igényét?

Terméksz$v$toss6gi igényét kiz6ról$g $z ingó dolog gy6rtój6v$l v$gy 
forg$lm$zój6v$l szemben gy$korolh$tj$. A termék hib6j6t terméksz$v$toss6gi 



igény érvényesítése esetén $ v6s6rlón$k kell bizonyít$ni$.

A gy6rtó (forg$lm$zó) milyen esetben mentesül terméksz$v$toss6gi 
kötelezettsége $lól?

A gy6rtó (forg$lm$zó) kiz6ról$g $kkor mentesül terméksz$v$toss6gi 
kötelezettsége $lól, h$ bizonyít$ni tudj$, hogy:

– $ terméket nem üzleti tevékenysége körében gy6rtott$, illetve hozt$ 
forg$lomb$, v$gy

– $ hib$ $ tudom6ny és $ technik$ 6ll6s$ szerint $ forg$lomb$ hoz$t$l 
időpontj6b$n nem volt felismerhető v$gy

– $ termék hib6j$ jogsz$b6ly v$gy kötelező h$tós6gi előír6s $lk$lm$z6s6ból 
ered.

A gy6rtón$k (forg$lm$zón$k) $ mentesüléshez elegendő egy okot bizonyít$ni$.

A v6ll$lkoz6s felhívj$ $ v6s6rló figyelmét, hogy ugy$n$zon hib$ mi$tt 
kelléksz$v$toss6gi és terméksz$v$toss6gi igényt egyszerre, egym6ss$l 

p6rhuz$mos$n nem érvényesíthet. Terméksz$v$toss6gi igényének eredményes 
érvényesítése esetén $zonb$n $ kicserélt termékre, illetve kij$vított részre 
von$tkozó kelléksz$v$toss6gi igényét $ gy6rtóv$l szemben érvényesítheti.

[H$ $ v6ll$lkoz6s jogsz$b6ly v$gy szerződés $l$pj6n jót6ll6sr$ köteles, $z 
$l6bbi 3. pont beillesztése is szükséges $ t6jékozt$tób$:]

16.3. Jót6ll6s

Milyen esetben élhet $ v6s6rló $ kelléksz$v$toss6gi jog6v$l?

Hib6s teljesítés esetén szerződés $l$pj6n $ v6ll$lkozó jót6ll6sr$ köteles.

A v6s6rlót milyen jogok és milyen h$t6ridőn belül illetik meg jót6ll6s $l$pj6n?

Mikor mentesül $ v6ll$lkoz6s $ jót6ll6si kötelezettsége $lól?

A v6ll$lkoz6s jót6ll6si kötelezettsége $lól cs$k $bb$n $z esetben mentesül, h$ 
bizonyítj$, hogy $ hib$ ok$ $ teljesítés ut6n keletkezett.

A v6ll$lkoz6s felhívj$ $ v6s6rló figyelmét, hogy ugy$n$zon hib$ mi$tt 
kelléksz$v$toss6gi és jót6ll6si igényt, illetve terméksz$v$toss6gi és jót6ll6si 
igényt egyszerre, egym6ss$l p6rhuz$mos$n nem érvényesíthet, egyébként 

viszont $ v6s6rlót $ jót6ll6sból f$k$dó jogok $z 1. és $ 2. pontb$n 
megh$t6rozott jogosults6goktól függetlenül megilletik.



17./ Z6ró és egyéb rendelkezések

17.1. Jelen ÁSZF egyes pontj$in$k érvénytelensége esetén $ szerződés többi 
része kötelező erejű m$r$d. Ahol $lk$lm$zh$tó, $ von$tkozó törvényi 

rendelkezések lépnek h$t6lyb$ $z érvénytelen pontok helyett.
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