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 GENERAL TERMS & CONDITIONS

 

Üdvözöljük a Paleandra Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett 
weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza 
a www.intuitashop.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás 
igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi 
használatának feltételeit.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen 
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen 
ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes 
termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy 
amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel
munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat 
rendelkezik.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen 
Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető 
tájékoztatások nyújtják.

F o g al m a k

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 
kívül eljáró természetes személy

Honlap: A www.intuitashop.com weboldal, amely távollévők közötti 
kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés 
igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely 
alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési 
nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés 



nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés 
megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés:olyan fogyasztói szerződés, amelyet a 
szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett 
távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy 
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek 
kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék:a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és 
értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a 
Szerződés tárgyát képezi

 

 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadjaaz 
alábbiakat

 

 

1   A  s z ol g áltató
 

Name: Paleandra Furniture Manufacturer and Interior Decoration Ltd.
 (Paleandra Kft.)
Registered seat: Hungary, 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.
  
Sales Premises: Intuita Galéria:
 Hungary, 1056 Budapest, Váci u. 67.
 Intuita 2 Galéria:
 Hungary, 1056 Budapest, Váci u. 61
  
Name of representative: Gergely Szabó managing director
Company registry no: 01-09-707729
Registered by: Fővárosi Tövényszék as Company Court
VAT number: 12874828-2-42
Community Tax number: HU12874828
Bank managing the bank account: OTP Bank Nyrt.
Bank account number: 11795009-20004367-00000000
Phone number: 00 36 1 337-1248
E-mail: intuitashop@intuitashop.com
  
Hosting provider: Experience Budapest Kft.
Registered seat: Hungary, 1103 Budapest, Farkasalma u. 8
Phone number: 00 36 1 215-143
E-mail: info@expattech.com



 

2    A  honl apon folytatott tev ék eny s é g
 

A Honlap célja egyedi készítésű dísztárgyak, ékszerek, kis értékű drágakövek, 
ruházati- és dekorációs cikkek, valamint egyéb ruházati és dekorációs célból 
készített árucikkek kiskereskedelmi értékesítése és – igény szerint – 
házhozszállítása a vásárlók részére.

 

 

3    F elha s zn ál á si feltétel e k
 

3.1               Ig é nybev ét el feltét el ei

3.1.1        A Honlap tartalma elérhető minden Felhasználó számára.

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

3.1.3        Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy 
Felhasználó a 3. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást 
visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő 
hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen 
vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal 
együtt felfüggessze, vagy törölje.

3.1.4        Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési 
Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a 
regisztrációját, vagy ha Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját.

 

3.2               F el elő s s é g

3.2.1        A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek 
felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az 
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2        Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, 
és elfogadja, hogy 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. E pont alól kivételt képeznek a 4. pontban megjelöltek, melynek 
szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint 
érvényesülnek.

3.2.3        Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által 
tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős
saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben 
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4        A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) 
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók 
adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal 
felelősséget.

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

3.2.6        Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a 
Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is 
figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő 
bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, 
a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

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

3.2.8        Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok 
valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van 
az Ön által bevitt adatok módosítására az „Edit Personal Data” gombra 
kattintva. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által 
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott 
adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a 
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás 
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és 
költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő 
teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul 
megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a 



visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a 
szerződés létrejöttét.

3.2.9       Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. 
Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll 
módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron 
értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés 
közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt 
automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat 
elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel 
(megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes 
árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár 
helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és 
szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

3.3               S z erzői jog ok

3.3.1        A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a 
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem 
alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója 
a Honlapon, valamint a Honlapon 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).

 

3.4               E g y é b  rend elk e z é s e k

3.4.1        Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen 
változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. 
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá 
helyezze át.

3.4.2.        Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a 
szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás 
rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.



 

 

 

4       A  H o nl ap on történő vá s árl á s
 

4.1               R e gi s ztrá ci ó

4.1.1        A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

 

4.2               M e gr end el é s

4.2.1        A felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon szereplő 
termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, 
áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék 
nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően 
tájékozódhat. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek 
esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

4.2.2        A termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Ad to 
cart” linkre kattintva választhatja ki Felhasználó a megrendelni kívánt 
terméket, és létrehozhatja a megrendelni kívánt termékek listáját (Cart)

4.2.3        A „Kosár” ikonra történő kattintást követően egy, a Felhasználói 
rendelést összegző felület jelenik meg, ahol Felhasználó ellenőrizheti 
rendelésének helyességét, módosíthatja azt, valamint tájékoztatást kap 
megrendelésének teljes áráról. Amennyiben a „Kosár” tartalmával elégedett, a 
felhasználó a lap jobb alsó sarkában található „Checkout” gombra kattintva 
léphet tovább.

4.2.4        /Step 1.: Choose the best shippng type/ A felhasználó ezen a 
felületen választhatja ki a lenyíló listából a régiót, ahova a szállítást kéri, illetve
a szállítási módot a megfelelő „Choose this” gombra kattintva. Ekkor 
megjelenik a szállítási költség becsült ára is a kosárban, és a lap alján 
összegzésre kerül a rendelés árával. A felhasználó a jobb alsó sarokban 
található „Nect” gombra kattintva léphet tovább.

4.2.5        /Step 2.: Enter your personal data for billing/Felhasználó ezen 
a felületen adhatja meg a személyes adatait, melyek szükségesek a rendelése 
teljesítéséhez, azaz a kapcsolattartási, számlázási és szállítási adatait. A 
felhasználó a lap alján található linkre kattintva olvashatja el az Általános 
Szerződési Feltételek-et, melyeket az erre szolgáló mező belejölésével 



fogadhat el. Az „Általános Szerződési Feltételek” elfogadása feltétele a 
vásárlási folyamat folytatásának, mely a „Continue” gombra kattintva 
lehetséges.

4.2.6.      /Step 3.: Verify and complete your order/ Ezen a felületen 
ellenőrizheti a felhasználó a megadott adatainak és a kosár tartalmának 
helyességét. Hiba esetén az előző oldalakra visszalépni és javítani a lap alján 
balra található „Edit personal data” gombbal lehetséges. Ha minden adat 
megfelelő a lap jobb alsó sarkában található „Compete order” gombbal 
véglegesíthető a rendelés.

 

4.3               A j á nl ati kötött s é g, vi s s z ai g azol á s

4.3.1        Az elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató azonnal, de 
legfeljebb 2 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja 
Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által 
a vásárlás során megadott adatokat, a rendelt termékek adatait, valamint a 
rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail nem minősül Szolgáltató részéről a 
Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, érvényes szerződés ekkor nem jön
létre. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail 
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, 
telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok 
megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 2 órán belül nem kapja meg az 
automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, 
mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg 
rendszerünkbe.

 

4.3.2        Felhasználó ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az 
ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - e 
visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely 
időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok ezen 
ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben 
megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok.

4.3.3        Tekintettel a Honlapon kínált termékek egyedi jellegére Szolgáltató 
fenntartja a jogot Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek 
visszautasítására. Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról Felhasználót e-
mailben értesíti.



4.3.4        Amennyiben Szolgáltató Felhasználó ajánlatát a 4.3.3. pontban 
foglaltak szerint kifejezetten nem utasította vissza, jogosult Felhasználó 
korábbi, vissza nem utasított ajánlatával kapcsolatban tájékoztató e-mail 
küldésére a Felhasználó ajánlatában foglalt termék megrendelhetőségéről. 
Ezen tájékoztató e-mail nem minősül Szolgáltató részéről ajánlattételnek, 
ajánlati kötöttség nem áll fenn.

 

4.4               A  s z erződ é s  létr ejötte

4.4.1        Szolgáltató Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján 
fogadja el, melyben Felhasználót tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a 
fizetés módjáról, illetve a várható szállítás idejéről. A szerződés az ajánlat 
Szolgáltató általi elfogadásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre. A 
szerződés megkötésére kizárólag magyar, és angol nyelven van lehetőség.

4.4.2        Tekintettel a Honlapon kínált termékek egyedi jellegére Szolgáltató 
fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben Felhasználó a 
szerződés létrejöttétől számított 8 napon belül nem fizeti meg Szolgáltató 
részére megrendelésének teljes vételárát.

 

4.5               Fiz et é s

4.5.1        Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az
áru átvételekor történő fizetés választása esetén Felhasználó Szolgáltató 
üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató 
vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF), 
amerikai dollárban (USD) illetve euróban (EUR) van lehetőség. A termék 
átvételére Felhasználó a fizetést követően jogosult.

4.5.2        Előre utalás bankszámlára. Felhasználó a megrendelt termékek 
árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11795009-20004367-00000000 számú 
bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén Felhasználó a 
megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. 
Csomagküldés esetén megrendelését legkorábban az utalás jóváírását követő 
munkanapon postázzuk. Utalás jóváírása az a nap, amikor az összeg 
megérkezik a számlánkra. Ez nem feltétlenül azonos azzal amikor az Ön bankja
visszajelzi az utalás megtörténtét.

4.5.3        Előre utalás PayPal rendszer útján. Felhasználó a megrendelt 
termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a 
Szolgáltató PayPal számlájára, PayPal átutalás útján. Előre utalás esetén 



Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását 
követően jogosult.

PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és 
biztonságos fizetési módként. A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek 
könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben a vásárló pénzügyi 
információi biztonságban maradnak: Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire 
szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal rendszerén keresztül. 
A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha 
hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az 
elején megtennie. A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos 
tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheti ki a termékek árát az 
interneten.

4.5.4.        Teljesítési határidő

A készleten lévő, elfogadó e-mail útján megerősített megrendelésekre 
vonatkozóan az általános teljesítési határidő az árú ellenértékének Szolgáltató 
számlájára történő megérkezésétől számított legfeljebb 10 nap.

A készleten nem lévő, előrendelt termékek szállítási határideje változó, ezekről
a szolgáltató minden esetben írásban tájékoztatja a felhasználót, akinek nem 
megfelelő szállítási határidő esetén jogában áll a vásárlási szándékától elállni, 
azonban ha elfogadja azt, a szerződés létrejön. Ez a szállítási határidő 
tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján 
jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul 
veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési 
felelősségét kifejezetten kizárja.

4.5        Számla. Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termékek Felhasználó 
által történt átvételekor a kifizetés igazolására számlát ad Felhasználó részére.

 

4.6               Á tv ét el

4.6.1        Személyes átvétel. Felhasználó a megrendelt termékeket 
személyesen veszi át Szolgáltató 1. pont alatt megjelölt üzlethelyiségében. A 
termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-
mailben értesíti Felhasználót. A személyes átvételre munkanapokon és 
szombati napokon 10-18 óra között kerülhet sor.

4.6.2        Szállítás postai úton vagy FedEx-el Amennyiben Felhasználó a 
postai szállítási módot, vagy a FedEx általi szállítást választja, Szolgáltató 
vállalja a megrendelt termék kiszállítását Felhasználó által megadott szállítási 
címre, melyhez teljesítési segéd igénybevételére jogosult.

 



4.7               A  s z erződ é s  iktat á s a

4.7.1        A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt 
Szolgáltató nem iktatja.

 

 

5       El állá si  jog
5.1         Felhasználó jogosult a termék kézhezvételét követő 14 napon belül az
adásvételtől indokolás nélkül elállni. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok 
között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a 
Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül Felhasználó
részére visszatéríteni.

5.2        Irásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell 
tekinteni, ha Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

5.3        Felhasználó az indoklás nélküli elállás jogát legfeljebb a termék 
kézhezvételének napjától számított 3 hónap elteltéig gyakorolhatja.

5.4         Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási
jogát az alábbi esetekben:

            I)     szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 
tizennégy napos elállási határidő lejárta előtt    Szolgáltató a teljesítést 
Felhasználó beleegyezésével megkezdte;

            II)    olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, 
amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható 
ingadozásától függ;

            III)   olyan áru értékesítése esetében, amely Felhasználó személyéhez 
kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy 
gyorsan romlandó

            IV)    hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára
vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást Felhasználó felbontotta;

            V)     hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés 
esetében;

            VI)    szerencsejáték-szerződés esetében.

5.5        Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Felhasználót 
terhelik, ezen kívül a Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű 



használatából eredő kárának megtérítését követelni Felhasználótól. Ezeken 
kívül Felhasználót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

5.6        Abban az esetben, ha Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett 
a 6. pontban (Jótállás és szavatosság) leírtak szerinti helyettesítő termékkel 
teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit is Szolgáltató
viseli.

5.7        Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató között a 4. pontban 
foglaltaktól eltérő, egyéb módon jön létre a szerződés, Felhasználó nem 
gyakorolhatja az e pontban foglalt elállási jogát.

5.8        Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai 
tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználók (fogyasztó) 
tekintetében érvényesülnek.

 

6      S z av ato s s á g
 

6.1                S z avato s s á g

6.1.1        Felhasználó a hiba felfedezését követően, mihelyst arra lehetősége 
adódik, köteles a hibával kapcsolatos kifogását, szavatossági igényét 
Szolgáltatóval közölni. Amennyiben Felhasználó a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül nem közli kifogását, az ebből eredő kárért felelős.

 

6.2               S z avato s s á gi  ig é nye k  é rv é ny e síté s e

6.2.1        Bejelentés. Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségek 
valamelyikén jelentheti be szavatossági igényét Szolgáltató felé.

6.2.2        Javítás helye. Felhasználó a termék átvételekor átadott számla 
bemutatása mellett jogosult a szavatossági jogok körében a terméknek 
Szolgáltató üzlethelyiségében történő, Szolgáltató vagy megbízottja általi 
kijavíttatására.

 

 

7       J o g é rv ény e sít é si leh ető s é g e k
 



7.1               P a n a s zü g yint éz é s  h elye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos 
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Paleandra Kft., Intuita galéria
 Váci u. 61, Budapest 1056, Hungary,
Telefonszám: 00 36 1 337-1248
E-mail: intuitashop@intuitashop.com

 

7.2               P a n a s zü g yint éz é s  m ódja

7.2.1      Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével 
kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt 
előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe az ezen ÁSZF 
szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol 
Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a 
jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló 
határidőket.

 

7.3               P a n a s zü g yint éz é s  id ej e

7.3.1     Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 7.1. pontban 
megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 10 és 18 óra között 
fogadja.

 

7.4               E g y é b  jog é rv é ny e sít é si  leh ető s é g e k

7.4.1      Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló 
fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

-         Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, 
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult 
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó 
lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt 
található: http://jarasinfo.gov.hu/

-         Békéltető testület eljárásának kezdeményezése; 
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön 



lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is 
fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a 
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 
rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az 
illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület 
illetékes.

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 felek 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 vállalkozás 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: az írásbeliség 
követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely 
egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé 
teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós 
tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő 
megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett
telephelyét,

 ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett 
kérelmezett testület megjelölését,

 a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és 
azok bizonyítékait,

 a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett 
vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető 
testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, 
keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 a testület döntésére irányuló indítványt,

 a fogyasztó aláírását.



 A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát 
(kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, 
így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, 
ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos 
bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a 
meghatalmazást.

 A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu

 A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető
el: 
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217



Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu



Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

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

-        Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók 
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online 
vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem 
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy 
szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, 
igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen 
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

8      A z  Á lt al áno s  S z erződ é si F eltétel e k  
e g yold alú m ód o sítá s a
8.1              Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a 
felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A 
módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata 
alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő 
megrendelésekre vonatkozóan.

8.2             Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 
2012 03.01.

 


