
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2017.december 01. napján lép 
hatályba és visszavonásig hatályban marad.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Megrendelő (Fogyasztó), a kakaobab.com címen elérhető honlap 
használatával és az ÁSZF elfogadásával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. 
(2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. A szerződés 
létrejötte a szolgáltató (kakaobab.com) és a megrendelő között nem írásban megkötött 
szerződésnek minősül. A szerződés elfogadása önmagában nem jár fizetési kötelezettséggel a 
megrendelő számára! A megrendelőnek fizetési kötelezettsége kizárólag akkor keletkezik, ha 
terméket rendel a szolgáltatótól. (Az elállás jogáról az alábbiakban tájékozódhat.)

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a webáruházunknak, 
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. 

1. Üzemeltetői adatok:

• Cégnév: Pure4Sure International Kft.
• Székhely: 8800 Nagykanizsa, Nagyváthy u. 5.
• Adószám: 27038455-1-20
• Cégjegyzékszám: 20-09-076666
• Szerződés nyelve: magyar
• Elektronikus elérhetőség: sambiranogold@gmail.com
• Telefonos elérhetőség: +36 30 847 6947
• Számlaszám: MKB Bank, 10300002-13123867-00014907
• Nyilvántartásba vevő hatóság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 
San Francisco, Shopify (USA) Inc.
33 New Montgomery St. Ste 750 
San Francisco, CA, USA 94105
(Tel: 888-746-7439)

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető. 

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Vállalkozásunk nyers kakaóbab, pörkölt kakaóbab töret, kakaóvaj és csokoládé pasztillák, valamint 
csokoládékészítéshez szükséges kiegészítők forgalmazásával foglalkozik. Figyelmeztetés: A termékek 
adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként 
szerepelnek. 

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által 
történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban 
nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és 
a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás 
áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron 
történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a 
szerződéstől való egyoldalú elállás joga. 

mailto:sambiranogold@gmail.com
http://www.shopify.com


Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen 
szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt. 

Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, 
szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid 
leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne 
kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut 
el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb 
tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon 
szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel. 

A rendelés menete 

A. A „Kosárba teszem” gombra kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.

A termékeket Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is. Ha Ön regisztrált vásárló, de 
elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, 
akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével 
végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés 
gombot.  

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség
van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget
kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási
módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben
szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Kosár megtekintése, szerkesztése”
gombot. Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor az Irány a pénztár
gombot kell megnyomni.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus
visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben a rendelése leadását
követően 48 órán belül nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen
esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok
segítségével.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek 
egy emailt a csomag nyomonkövetési számával. Ha erre a számra kattint, akkor tájékozódhat 
a csomagjának pontos helyzetéről. 

4. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz 
szükséges adatokat is, így a nevét, szállítási adatait, e-mail címét, telefonszámát. A 
weboldalukon lehetőség van saját vásárlói fiók létrehozásához, amely megkönnyíti az 
esetleges jövőbeni online vásárlások menetét. A vásárlói fiók regisztrációjához a vevőnek 
jelszót kell beállítani, ami biztosítja majd a fiókjába történő biztonságos belépést. A vevő 
köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő 
egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan 
harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az 
Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A 



regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági 
okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, 
így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs 
adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer 
lehet regisztrálni.  

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. 

5. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 14 óráig történik. A megrendelés 
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a 
munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a 
megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a 
raktáron lévő termékek esetében 1-2 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs 
raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően 3-5 munkanap. 

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a 
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

6. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja 

• Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését,
akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a
megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény
rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt
követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői
adatok között találja meg)

• Bankkártyával történő fizetés: A megrendelés leadásakor bankkártyás fizetés is 
választható, melyhez a SimplePay - OTP Mobil felülete biztosít lehetőséget a 
webáruházunkban.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton email-ben küldjük el, amennyiben nem áll 
a rendelkezésünkre email cím, úgy a számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot 
kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken 
észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. 
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

Házhoz szállítás díjszabása 

• Előreutalásnál, bankkártyás fizetésnél: 990 Ft
• Utánvétnél: 1.290 Ft

7. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 1-2 munkanap. 
Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 3-5 munkanap. 

• Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott GLS futárszolgálat
szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti
árát a futárnak készpénzben kell kifizetni.



8. Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a GLS futárszolgálat futárai 
kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra között. Szállítási 
címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt 
folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének teljesítését. 

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag 
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok 
esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a 
csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten 
elindítani.  

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 
esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken 
rendelkezésére állunk. 

9. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a 
kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel 
jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a GLS felé 
jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt 
azonnal jeleznie kell. 

10. Elállás joga

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási/felmondási jogát 
a rendelkezésre álló nyilatkozatminta kitöltésével és a Szolgáltatóhoz való visszajuttatással 
(email-ben, vagy postai úton) gyakorolhatja. Az elállási/felmondási nyilatkozat minta innen 
letölthető. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele 
közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell 
tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A 
Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban 
gyakorolta. A Szolgáltató, a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését követően köteles 
elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján 
is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. 
A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége:
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, 
a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül 
visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a 
Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal 
megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a 
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen 
többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott 
bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség 
nem terheli.

11. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között 
megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal 
együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon 
belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az 
üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.
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Többletköltségek: Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn 
visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog: A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, 
amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel 
vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak 
megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató, vagy az általa a termék 
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek 
minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése: A Fogyasztó viseli a termék 
visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a 
Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy 
távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás 
vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás 
számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben 
megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a 
Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az 
arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke 
alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan 
visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért: A Fogyasztó a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 
használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, 
tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 
használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát 
a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt 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, az elállási jog gyakorlására 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;



e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

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

g) olyan 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 az elállási jogát.

11. Panaszok intézése
Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt
helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni.
Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és
arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt
írásban meg kell indokolnia.

Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a 
felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt 
intézhetők. 

Amennyiben a Fogyasztó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, a 
Fogyasztó jogosult, vitás eset rendezésének igényével a megyei kereskedelmi és iparkamarák 
mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni. A fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) 
intézhet bejelentést. 
Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: 
http://www.nfh.hu/node/4535
http://www.nfh.hu/node/4306. 

http://www.nfh.hu/node/4535
http://www.nfh.hu/node/4306.


Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, a 
Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A szolgáltatót a békéltető testületi 
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, a szolgáltató aláveti magát a békéltető 
testület eljárásának. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: 8900 
Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Tel: +36 92 550 513, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 
A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül 
eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform 
elérhetőségei az alábbiak:
Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: 
ec-odr@europa.eu
Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: 
http://ec.europa.eu/odr

12. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló jékoztató

12/1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával? A Fogyasztó a szolgáltató 

hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 

Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a 

kellékszavatossági igénye alapján? 

A Fogyasztó a választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény 
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére A 
Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban A Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? A Fogyasztó köteles a 
hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés 
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 
érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? A Fogyasztó a 
vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van 
kellékszavatossági jogai érvényesítésének?A teljesítéstől számított hat hónapon belül a 
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a 
Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató vállalkozás nyújtotta.

14. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az 
esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés 
kézbesítéséhez ez szükséges.  

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai 
célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag 
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás 
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a 
cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a 
szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy 
olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó 
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán 
rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes 
informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla 
adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a 
hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a 
regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető 
bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai 
törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. . 

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az 
irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. 

15. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. 
törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. 
kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

http://www.nfh.hu/node/4535
http://www.nfh.hu/node/4535
http://www.nfh.hu/node/4306
mailto:ec-odr@europa.eu
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr


A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az 
általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12/2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén a 
Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt 
érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a 
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a 
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó 
termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi 
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát 
elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell 
bizonyítania. A gyártó (Szolgáltató) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A Szolgáltató 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.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

12/3. Jótállás
Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató 
jótállásra köteles. A Fogyasztónak kellékszavatossági igényét a termék átvételétől számított 14 
napon belül kell jeleznie a szolgáltató felé. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége 
alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt 
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, 
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó 
jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
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