
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az babamamawebaruhaz.hu címen elérhető 
honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. 
törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben 
vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, 
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.  

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel 
szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. A jelen 
ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az 
Eladó nem iktatja, utólag nem hozzáférhetőek. 

1. Üzemeltetői adatok:  

• Cégnév: Fekete Nikoletta egyéni vállalkozó  

• Székhely: 5000 Szolnok, Kassai út 2. 1/1.  

• Adószám: 69342356-2-36  

• Egyéni vállalkozási nyilvántartási szám: 53043601 

• Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Jegyzője, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

• Szerződés nyelve: magyar  

• Elektronikus elérhetőség: info@babamamawebaruhaz.hu  

• A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Gyarmati Csilla Júlia ev. | +36 (70) 419-9074 | 
gyarmatiattila@itkozpont.hu 

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

Cégünk webáruházként is működik, valamint fizikális bolttal is rendelkezünk, amelynek címe: 
5000 Szolnok Széchenyi krt. 135. Széchenyi Babasarok. Elállás esetén a webáruházban 
megrendelt csomagokat kérjük a fizikális bolt címére visszaküldeni. 

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  

Gyermekkiegészítők, baba-mama termékek forgalmazása  

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, kiszállítási pontra szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy 
meghatalmazottja általi átvétellel. Csak Magyarországon belül szállítunk.  

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak alanyi adómentes 27% áfát tartalmazó árak, 
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.  



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 vagy e-mailben szíveskedjen 
felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.  

A rendelés menete  

A. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. A kosár használatához és a 
rendeléshez Önnek nem kell regisztrálnia, az első rendeléssel azonban keletkezik egy 
felhasználói regisztráció, amellyel később be tud lépni az áruházba. Ha Ön regisztrált vásárló, de 
elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés 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. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-
mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.  

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 „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben van és a 
megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a 
megrendelését.  

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus 
visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben 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 
Megrendelés lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.  

A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a Megrendelés 
követés menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit 
Webáruházunkba küldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.  

4. Regisztráció  

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz 
szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a 
későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a 
regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. 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 történik 8:00-18:00 óráig. 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 1-3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, 
úgy a beszerzési helyétől függően 1-3 hét.  

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.)  

• Személyesen történő teljesítés: lehetőség van a termék személyes átvételére is. A 
rendelés végösszegét az átvételt megelőzően átutalással, vagy a Barion rendszerén 
keresztül történő kártyás fizetéssel is kiegyenlítheti, de lehetősége van a helyszínen 
is fizetni bankkártyával vagy készpénzzel. A személyes átvétel helyszíne: 5000 
Szolnok Széchenyi krt. 135. Széchenyi Babasarok. 

• Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák 
tulajdonosai számára lehetséges: Maestro, Visa, MasterCard.  

• Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott futárszolgálat szállítja 
ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a 
futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási 
költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.  

• Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek 
készpénzben kell kifizetni.  

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet 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.  

Házhoz szállítás díjszabása  

GLS/Egyéni bútorszállítás futárszolgálattal: 0-30 kg-ig 5990 Ft, 30-50kg-ig 7990 Ft, 50-70kg-ig 
9990 Ft, 70-100kg-ig 16990 Ft, 100kg fölött 24990 Ft.  

Foxpost-tal: XS-S-M-L csomag esetén: automatából automatába 799 Ft. Házhoz szállítás esetén: 
XS-S: 1399 Ft, M: 1999 Ft, L-XL: 2099 Ft. 

Az utánvét díja Foxpost-tal való szállítás esetén minden esetben 199 Ft. Törékeny kezelés: 699 
Ft. 



GLS csomagpont: 20 kg-ig: 1390 Ft, 20-40 kg: 1990 Ft. 

GLS futárszolgálat: 0-2kg: 1690 Ft, 2-5kg: 1690 Ft, 5-10kg: 1990 Ft, 10-20kg: 2490 Ft, 20-30kg: 
2990 Ft, 30-40 kg: 3690 Ft. 

Az utánvét díja: 490 Ft. 

7. Szállítási határidő  

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

8. Házhoz szállítási információk  

A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a(z) FoxPost és a GLS futárszolgálat 
futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8:00-18:00 óra között. A 
FoxPost automatákban éjjel-nappal átvehetők a termékek. Szállítási címként célszerű olyan 
címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és 
biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának 
a futár részére való teljesítését.  

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag 
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak.  

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

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A 
bankkártyaadatok a kereskedöhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a 
Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

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 posta felé jogvesztő 
határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie 
kell.  

10. Elállás joga  

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása 
értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében 
alkalmazhatóak. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele 
közötti időszakban is gyakorolhatja, a termék kézhez vételétől számítva azonban 14 napon belül 
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A termék 
kipróbálása, átvizsgálása után is gyakorolható a szerződéstől való elállási jog, azonban használt 
és sérült termék visszaérkezése után, annak felülvizsgálatát követően csak értékcsökkent árát 
fizetjük vissza. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel lehetőleg 
egyértelmű írásbeli nyilatkozatban kell közölje a későbbi jogviták elkerülése érdekében (postán 
ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat 
kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó 
elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 
napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.  

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat 
kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített 



fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan 
fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. 
A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a 
szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a 
termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a 
korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.  

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár 
megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.  

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag 
kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő 
félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy 
hiányos volt)  

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:  

• olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, 
ingadozásoktól függ.  

• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő 
által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,  

• olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető 
sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál  

11. Jótállás  

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves 
jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás 
joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően 
keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított 
jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén 
az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a 
meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a 
gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati 
útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.  

Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és 
telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink 
valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót 
terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk szervizpontjára is visszaküldheti 
címre. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi 
a feladónak! A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az 
üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezze. A 
jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetőt terhelik.  

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.  

12. Termék- és kellékszavatosság  

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény 
érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.  

Kellékszavatosság 



Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy az Eladó 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 az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve 
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön 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. 

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb 
elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben 
sem köthető ki érvényesen.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az Eladóval 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 Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az 
Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a 
szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, 
azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos 
hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre 
gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan 
minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a 
Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a 
használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék 
hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba 
vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége. 

Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 



Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön 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 Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön 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 Önnek kell 
bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

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. 

Felhívom 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 gyártóval szemben érvényesítheti. 

13. 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 ezek nem 
vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.  

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. Panaszkezelés 

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai 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 békéltető testületek előtt intézhetők. 
Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út. 

Fontos, hogy az Fgytv. 29 . § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi 
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített 
tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform 
alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás 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. 

Hol érhetőek el a békéltető testületek? 

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 



 
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.huOnline vitarendezési platform: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU  

16. 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. 

  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU


2021.01.01-jétől érvényes 
fogyasztóvédelmi változások 

 
 
A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év) 
 
10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év 
 
100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év 
 
250 000 forint eladási ár felett három év. 
 

 
 
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést 
a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától 
kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen 
nem használhatta. 
 
 
Elektronikus jótállási jegy – akár emailben vagy letölthető formában 
Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a 
vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben, vagy 
letölthető dokumentumként – adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha 
annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásainak (a jótállási jegy kötelező tartalmi 
elemit lásd itt, 3. §). 
Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, 
hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben 
az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell. 
 
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy 
üzembehelyezését követő napon köteles. 
 



 
 
Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés 8 napon belül 
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás 
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk 
cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 
 
Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatási kötelezettség 
A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha 
a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon 
tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem 
ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen 
hozzájárult. 
 
Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés 
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles 
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a 
harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó 
részére visszatéríteni. 
 
Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés 
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 
nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a 
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik! 
 



 
 
A fogyasztó dönt, hova fordul javításért 
A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a 
kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és 
a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
 
A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez 
Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során 
gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának 
megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel 
érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a 
fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 
 
A szakvélemény kötelező tartalmi elemi 
Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha 
a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem 
rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű 
használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel 
bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg: 
 
megrendelő neve és címe; 
üzlet neve és címe; 
vizsgálat tárgya; 
vizsgálati díj összege; 
vizsgálati díj fizetésére kötelezett; 
termék beérkezésének időpontja; 
vásárlás időpontja; 
minőségi kifogás bejelentésének időpontja; 
fogyasztó kifogása; 
vizsgálati módszerek; 
vizsgálat megállapításai indokolással ellátva; 
tájékoztatás; 
 



A szerviz értesítési kötelezettsége 
A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását 
követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve, ha a termék nem javítható, akkor annak 
tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan 
tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap 
alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. 
 
 
 


