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Általános Szerződési Feltételek 

1. Bevezetés 

Üdvözöljük a Horváth-Boros Klára (6756 Tiszasziget, Vadkerti tér 11.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által 
üzemeltetett: https://www.kalcirecept.hu/ (továbbiakban: Honlap) weboldalon! 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF ”) tartalmazza a Honlap használatának, 
valamint a Honlapon keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének igénybe vevő általi 
használatának feltételeit. 

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vásárló és a Szolgáltató között létrejövő 
szerződés alapvető rendelkezéseit, valamint a Honlap használatának, vásárlás menetének és Honlapon 
elérhető tartalom felhasználására vonatkozó feltételeket. 

A szerződés nyelve magyar, továbbá a Vásárló és a Szolgáltató viszonyában az irányadó jog a magyar 
jog. 

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett 
jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem 
minősül írásbeli szerződésnek, azokat nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem 
megtekinthető. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött 
szerződésnek minősül. 

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben 
rendelés leadására nincs lehetőség, kivéve a termék külföldre (Európai Unió területén belül) történő 
szállítása esetén. Ezen esetben a rendelés leadására a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában rögzített 
email útján van lehetőség, amely esetben a jelen ÁSZF megrendelésre vonatkozó rendelkezései is 
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a megrendelés módja, a szállításra és fizetésre vonatkozó adatok 
megadása, a jelen ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató megküldése, egyedi szállítási költségről történő 
tájékoztatás megadása email útján történik. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint felhasználó a Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja 
a jelen általános szerződési feltételeket.  
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben 
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező 
érvényűnek tekinti magára nézve. 
 
A webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések 
esetén az alábbi elérhetőségekkel állunk rendelkezésére. 
 
2. Szolgáltató adatai 
 
Név: Horváth-Boros Klára 
Lakcím: 6756 Tiszasziget, Vadkerti tér 11. 
Telefonszám: +36 30 272 6367 
E-mail cím: kalcirecept@gmail.com 
Honlap: https://www.kalcirecept.hu/ 
 
3. Felhasználási feltételek 
 
3.1. Regisztráció 
 
A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. Vásárolni regisztráció nélkül is 
lehetséges. 
A Vásárló regisztrálni, a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően egy email és egy jelszó 
megadásával tud. 
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A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell 
fogadnia az Adatkezelési Tájékoztatót.  

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a belépési felületen a belépési adatait megadva (e-mail cím, 
jelszó) tud belépni a felhasználó fiókjába. 

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Fiókjába történő belépést követően, a ,,Regisztráció 
törlése” linkre kattintva. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a 
rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok 
megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására 
többé nincs mód. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a 
felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához 
jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig 
feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles 
egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak 
érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

3.2. Megrendelés folyamata 

Vásárlónak lehetősége van a Honlap felületén böngészni a termékek között. A termékek mellett 
található felületen tájékozódhat a termék részletes jellemzőiről, áráról. Ha bármely termék elnyeri a 
Vásárló tetszését, úgy a „Kosárba” gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni, illetve 
több darabszám esetén a nyilak használatával tudja a darabszámot növelni. 

Vásárló a kosár tartalmát a „Kosár” menüpontra kattintva tudja megtekinteni. 

Ha a Vásárlónak már van regisztrációja és még nem jelentkezett be, vagy ha még nincs regisztrációja 
akkor itt megteheti. Bejelentkezés után megjelenik a regisztráció során megadott email cím, és a 
megrendelési felület, ahol a Vásárlónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges megadnia a nevét 
(utónév és vezetéknév), telefonszámát, e-mail cím, a számlázási adatokat, szállítási adatokat, ki kell 
választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási és fizetési módot. Regisztráció 
nélküli vásárlás esetén ki kell tölteni az adatokat. 

A Vásárló, ha minden megadott adattal, valamint a kosárba rakott termékkel kapcsolatban rendben 
talált, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása után 
(jelölőnégyzet kipipálása) a „RENDELÉS LEADÁSA” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen 
elküldeni a Szolgáltató részére. 

A rendelés feladása tehát a „RENDELÉS LEADÁSA” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére 
fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte 

A Vásárló által elküldött megrendelés rendszerbe történő megérkezését Szolgáltató késedelem nélkül, 
de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján - technikai jellegű rendszerüzenet - 
visszaigazolja, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (számlázási és 
szállítási információk stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek 
felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. 

Az ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának 
minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vásárló között. 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül 
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére, vagyis a Vásárló ajánlatának elfogadására 
(teljesítésre) irányuló ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mailt. 
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A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton 
megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának 
átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-
mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt 
rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

A Szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékek árának és termékek leírásának 
feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy Szolgáltató mégis a termék szokásos piaci (akciós) árától jelentősen 
eltérő árat jelenít meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat, pl. nulla forintot tüntet 
fel a termék áraként. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbiakra jogosult: 

a) Szolgáltató nem fogadja el (elutasítja) a Vásárlónak a Szolgáltató szerződéses akaratától eltérő 
tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát 

ÉS 

b) választása szerint a szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz új ajánlatot a Vásárlónak, aki 
nem köteles ezt az új ajánlatot elfogadni, 

VAGY 

c) vagy nem tesz új ajánlatot és a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak 
minősül. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak 
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló 
Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Az elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is 
irányadók. 

3.4. Számla 

Szolgáltató elektronikus számlát állít ki. Szolgáltató a számlát emailben küldi el a Vásárló részére, a 
Vásárló által megadott e-mail címre. 

3.5. Fizetési módok 

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges: 

- Bankkártyásfizetés STRIPE rendszerén keresztül: A rendszer biztonságos csatornát használ és 
automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz 
szükséges kártya adatokat látja, hiszen saját fizetési felületén kell megadnia a Vásárlónak a 128 bites 
SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. Sikeres tranzakció feltétele az un. 3D hitelesítés sikeressége. A 
megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a 
pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a 
Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről 
a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet 
böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett 
összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján. 

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro. 
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- Előre utalás: Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve 
átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére. Szolgáltató emailben küldi el a Vásárlónak a 
fizetéshez szükséges adatokat. Utalás előtt a Vásárló mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató 
visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást. Szolgáltató a megrendelt 
terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárnak. 

- Utánvétes fizetés: A megrendelés értékének kiegyenlítése a kiszállítás során az átvételkor 
történik, készpénzben vagy banki utalás esetén. Szolgáltató kizárólag magyar forintot (HUF) fogad el. 
A fizetési módnak megrendelésenként 500,- Ft többletköltsége van, melyet Szolgáltató a termék(ek) 
áránál, illetve a szállítási költségnél számít fel. A megrendelés visszaigazoláson külön kerül 
feltüntetésre. 

3.6. Szállítás 

A termékek házhozszállítással rendelhetők. A kiszállítást Szolgáltató futárszolgálat közreműködésével 
végzi el. 

Kérjük a Vásárlót, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető, valamint adja meg 
azt a mobiltelefonszámot, melyen szükség esetén a szállító elérheti. 

A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. 
Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérje a futártól jegyzőkönyv 
felvételét és a csomagot küldje vissza. A visszaszállítás díjmentes. 

A termék feladásakor a futárszolgálat e-mailben értesíti a címzettet arról, hogy a következő 
munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges 
utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén, értesítést kap a címzett, amely tartalmazza a futár 
telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. 
A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-
mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, amelyben kérheti a 
kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából 
kiválasztott GLS CsomagPontban. 

Szolgáltató az egy megrendelésben szereplő termékeket több részletben is kiszállíthatja. 

3.6.1. Személyes átvétel 

Jelenleg nem elérhető szolgáltatás 

3.6.2. Szállítási költségek 

A szállítás költsége: 1590,- Ft 

3.6.3. Szállítási határidő 

Szolgáltató a Vásárló rendelését, a megrendelt termék típusától függően, jellemzően 1-5 munkanapon 
belül átadja a futárszolgálatnak. 

A termék(ek)nek 2023. január hónapban történő előrendelése leadása esetén az előrendelt termékek 
2023. február hónaptól kezdőden kerülnek kézbesítésre a Vásárlók részére, amelyről Szolgáltató a 
Honlapján és e-mailben tájékoztatja a Vásárlókat. 2023. február 07. napjától kezdődően a jelen ÁSZF 
rendelkezései az irányadóak a termék(ek) kézbesítésére. 

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően 
késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani 
(kiszállítani) a terméket. 

Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha 
Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. 
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A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha 

a) Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a 
meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 

3.6.4. Külföldre történő szállítás 

Jelenleg nem elérhető szolgáltatás (webáruházon keresztül történő vásárlás), kivéve az Európai Unió 
területére történő kiszállítás esetén a termékek megrendelésére email útján van lehetőség az 
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. 

3.6.5. Szállítás korlátozása, megtagadása 

Amennyiben a Vásárló ajánlati kötöttsége fennáll, de a megrendelést nem veszi át (méltányolandó 
körülmény jelzése nélkül) és az visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz, akkor Szolgáltató az így 
keletkezett kárát, veszteségét illetve felmerült költségét érvényesítheti Vásárlóval szemben, illetve a 
Vásárló további megrendeléseit korlátozhatja, megtagadhatja. 

4. Elállási jog 

Az e pontban foglaltak kizárólag olyan természetes személyre vonatkoznak, aki olyan célból vásárol, 
amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén (a 
továbbiakban:” Fogyasztó”). 

Fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék 
adásvételére irányuló szerződés esetén 

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. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolhatja elállási jogát. 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és 
a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 
elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által 
nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott 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 (pl. friss élelmiszer, meleg étel); 
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e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól 
nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy 
rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel 
vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi 
minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály 
alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, 
elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 
termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés 
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 
harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi 
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-
kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével 
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti 
felmondási jogát. 

Ha a Fogyasztó mégis elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 
köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában 
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Szolgáltató részére. 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 
nyilatkozatát Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban 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 a Fogyasztó az erre 
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén 
az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A 
Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a 
feladás dátuma. 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató visszaigazolásában 
meghatározott címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos 
határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 
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A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a 
Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás 
lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. 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 a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített 
valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, 
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a 
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem 
igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi 
figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során átutalási fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha 
a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag a 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 Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból 
eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés 
teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási 
jogát - megtérítését. 

Szolgáltató nem veszi át azokat a küldeményeket melyek előzetes egyeztetés nélkül kerültek küldésre 
illetve utánvételesen vagy postán maradóként küld a Fogyasztó. 

5. Szavatosság 

5.1. Kellékszavatosság 

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel 
időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a 
termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl 
kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési 
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által 
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest 
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem 
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére 
Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

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. 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
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A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha 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 Vásárló által támasztott szavatossági 
igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles 
bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része 
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

5.2. Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 5.1. 
pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági 
igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A 
termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven 
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló 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. 

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 
gyakorolhatja. 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani 
tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 
felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

6. Termékvéleményezés, értékelés 

Termékvéleményezési és értékelési lehetőséget a Honlap nem biztosít. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait elsősorban közvetlenül a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti 
elő. 
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Szolgáltató a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal 
orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy 
ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – 
melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 
panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv 
másolati példányát. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 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, továbbá a 
következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára: 

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. 
(XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. 
napjával jogutódlással megszűnt. 

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben 
országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től 
panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt 
találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Ha 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. 

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján 
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a 
fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni 
tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

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. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása 
megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 
rendezését. 
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A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A 
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség 
létrehozását a Szolgáltató és a Vásárló között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést 
hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót 
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell 
írásban benyújtani. 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. 

Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Telefon: +36 62 554-250 

A Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás keretében 
köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség 
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy 
telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van 
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli 
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

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. 

d) Bírósági eljárás kezdeményezése 

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy 
a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás 
keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A 
keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára 
bizonyítékként hivatkozik a Vásárló. 

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni: 
- az eljáró bíróságot; 
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak 
előadásával; 
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. 
 
8. Egyéb rendelkezések 

8.1. Felelősség 

A Vásárló a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, 
hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért 
a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi 
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
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Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és, hogy a 
Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy 
a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes 
mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) 
a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató 
jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért 
felelősséget nem vállal. 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Szolgáltató jogosult, de 
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Szolgáltató jogosult, de nem köteles 
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók 
oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem 
vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával 
összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért 
kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult 
az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

8.2. Szerzői jogok 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai 
és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen 
védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a 
Holnap, valamint a Honlap keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi 
tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi 
grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres 
és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy 
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő 
tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a 
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF 
egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi 
névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű 
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú 
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen 
egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a 
weboldal nevére, az ehhez tartozó al .domainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, 
annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a 
Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), 
forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 
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Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató 
által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát 
módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

A Szolgáltató által készített fotókat, a Vásárló csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével használhatja fel. 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén Szolgáltató 
kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként bruttó 15.000 Ft, illetve 
képenként bruttó 30.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében Szolgáltató közjegyzői 
közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövettet jogsértések tanúsítására, 
így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések. 

9. Az ÁSZF egyoldalú módosítása 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes 
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést 
követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben – kivéve, ha a 
módosítások ellen a Vásárló tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell 
alkalmazni. 

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a 
korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött 
szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető 
tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát 
magában foglalják. 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.01.12. 


