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Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem keruü l iktataá sra, kizaá roá lag elektronikus formaá ban keruü l megkoü teá sre,
nem minoő suü l íáraá sbeli szerzoő deá snek, magyar nyelven íároá dik, magatartaá si koá dexre nem utal. A
webshop muő koü deá seá vel, megrendeleá si, eá s szaá llíátaá si folyamataá val kapcsolatosan felmeruü loő
keá rdeá sek eseteá n a megadott eleá rhetoő seá geinken rendelkezeá seá re aá llunk.
Jelen AÁ szf hataá lya Szolgaá ltatoá weblapjaá n (http://www.rusticadesign.hu) eá s aldomainjein
toü rteá noő jogviszonyokra terjed ki. Jelen AÁ szf folyamatosan eleá rhetoő a koü vetkezoő
weboldalroá l: http://www.rusticadesign.hu/aszf eá s
letoü lthetoő
az
alaá bbi
linkroő l: http://www.rusticadesign.hu/aszf.pdf
1.Szolgáltató adatai:
A szolgaá ltatoá neve: Gammafaktor Kft
A szolgaá ltatoá szeá khelye (eá s egyben a panaszuü gyinteá zeá s helye):6000 Kecskemeá t, Nagykoő roü si u.
21-23 1/15
A szolgaá ltatoá eleá rhetoő seá ge, az igeá nybe vevoő kkel valoá kapcsolattartaá sra szolgaá loá , rendszeresen
hasznaá lt elektronikus levelezeá si cíáme: info@rusticadesign.hu
Adoá szaá ma: 23185830-2-03
Nyilvaá ntartaá sban bejegyzoő hatoá saá g neve: Baá cs-Kiskun Megyei Ceá gbíároá saá g
Telefonszaá ma: 06 30 57 800 80
Adatveá delmi nyilvaá ntartaá si szaá ma: folyamatban
A szerzoő deá s nyelve: magyar
A taá rhely-szolgaá ltatoá neve, cíáme, e-mail cíáme:
Web ITem Kft.
Szeá khely: 6000 Kecskemeá t, Kocsis Paá l utca 24/A
E-mail: info@item.hu
Telefon: 70/5312-654
2.Alapvető rendelkezések:
1.A jelen Szabaá lyzatban nem szabaá lyozott keá rdeá sekre, valamint jelen
Szabaá lyzat eá rtelmezeá seá re a magyar jog az iraá nyadoá , kuü loü noü s tekintettel a
Polgaá ri Toü rveá nykoü nyvroő l szoá loá 2013. eá vi V. toü rveá ny („Ptk.”) eá s az elektronikus
kereskedelmi szolgaá ltataá sok, az informaá cioá s taá rsadalommal oü sszefuü ggoő
szolgaá ltataá sok egyes keá rdeá seiroő l szoá loá 2001. eá vi CVIII. (Elker. tv.) toü rveá ny,
valamint a fogyasztoá eá s a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sek reá szletes szabaá lyairoá l
szoá loá 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozoá rendelkezeá seire. A

vonatkozoá jogszabaá lyok koü telezoő rendelkezeá sei a felekre kuü loü n kikoü teá s neá lkuü l is
iraá nyadoá k.
2.A jelen Szabaá lyzat 2017. maá rcius 01. napjaá toá l hataá lyos eá s visszavonaá sig
hataá lyban marad. A Szolgaá ltatoá jogosult egyoldaluá an moá dosíátani a Szabaá lyzatot.
A moá dosíátaá sokat a Szolgaá ltatoá azok hataá lyba leá peá se eloő tt 11 (tizenegy) nappal a
weboldalakon koü zzeá teszi. Felhasznaá loá k a weboldalak hasznaá lataá val elfogadjaá k,
hogy raá juk neá zve a weboldalak hasznaá lataá val kapcsolatos valamennyi
szabaá lyozaá s automatikusan eá rveá nyes.
3.Felhasznaá loá , amennyiben beleá p a Szolgaá ltatoá aá ltal uü zemeltetett webshop
weboldalra, vagy annak tartalmaá t baá rmilyen moá don olvassa – akkor is, ha nem
regisztraá lt felhasznaá loá ja a webshopnak, a Szabaá lyzatban foglaltakat magaá ra
neá zve koü telezoő nek ismeri el. Amennyiben a Felhasznaá loá nem fogadja el a
felteá teleket, nem jogosult a webshop tartalmaá nak megtekinteá seá re.
4.Szolgaá ltatoá fenntart magaá nak minden jogot a webshop weboldal, annak
baá rmely reá szlete eá s az azon megjelenoő tartalmak, valamint a weboldal
terjeszteá seá nek tekinteteá ben. Tilos a webshopon megjelenoő tartalmak vagy azok
baá rmely reá szleteá nek letoü lteá se, elektronikus taá rolaá sa, feldolgozaá sa eá s
eá rteá kesíáteá se a Szolgaá ltatoá íáraá sos hozzaá jaá rulaá sa neá lkuü l.
3.Regisztráció/vásárlás
1.Felhasznaá loá a weboldalon toü rteá noő vaá saá rlaá saá val/regisztraá cioá jaá val kijelenti, hogy
jelen AÁ SZF, eá s a weboldalon koü zzeá tett Adatkezeleá si taá jeá koztatoá felteá teleit
megismerte eá s elfogadja, az adatkezeleá sekhez hozzaá jaá rul.
2.Felhasznaá loá a vaá saá rlaá s/regisztraá cioá soraá n koü teles a sajaá t, valoá s adatait
megadni. A vaá saá rlaá s/regisztraá cioá soraá n megadott valoá tlan, vagy maá s szemeá lyhez
koü thetoő adatok eseteá n a leá trejoü voő elektronikus szerzoő deá s semmis. Szolgaá ltatoá
kizaá rja feleloő sseá geá t, amennyiben Felhasznaá loá maá s neveá ben, maá s szemeá ly
adataival veszi igeá nybe szolgaá ltataá sait.
3.A Szolgaá ltatoá t a Felhasznaá loá aá ltal teá vesen eá s/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethetoő szaá llíátaá si keá sedelemeá rt, illetve egyeá b probleá maá eá rt,
hibaá eárt semminemuő feleloő sseá g nem terheli.
4.A Szolgaá ltatoá t nem terheli feleloő sseá g az abboá l adoá doá kaá rokeá rt, ha Felhasznaá loá a
jelszavaá t elfelejti, vagy az illeteá ktelenek szaá maá ra baá rmely nem a Szolgaá ltatoá nak
felroá hatoá okboá l hozzaá feá rhetoő veá vaá lik.
4.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.A megjeleníátett termeá kek kizaá roá lag online rendelhetoő k meg. A termeá kekre
vonatkozoá an megjeleníátett aá rak forintban eá rtendoő k, tartalmazzaá k a toü rveá nyben
eloő íárt aá faá t, azonban nem tartalmazzaá k a haá zhoz szaá llíátaá s díájaá t. Kuü loü n
csomagolaá si koü ltseá g nem keruü l felszaá míátaá sra, aá m a haá zhozszaá llíátaá s
megerendeleá seá hez kapcsoloá doá kiegeá szíátoő szolgaá ltataá sok megrendelhetoő ek.

2.A webshopban Szolgaá ltatoá reá szletesen feltuü nteti a termeá k neveá t, leíáraá saá t, a
termeá kekroő l fotoá t jeleníát meg. A termeá kek adatlapjaá n megjeleníátett keá pek
elteá rhetnek a valoá saá gostoá l, illusztraá cioá keá nt szerepelhetnek. Nem vaá llalunk
feleloő sseá get a webshopban megjelenoő keá p eá s a termeá k teá nyleges kineá zete miatti
kuü loü nboü zoő seá g miatt.
3.Amennyiben akcioá s aá r keruü l bevezeteá sre, Szolgaá ltatoá teljes koü ruő en taá jeá koztatja
Felhasznaá loá kat az akcioá roá l eá s annak pontos idoő tartamaá roá l.
4.Amennyiben a Szolgaá ltatoá minden gondossaá ga elleneá re hibaá s aá r keruü l a
Webaá ruhaá z feluü leteá re, kuü loü noü s tekintettel a nyilvaá nvaloá an teá ves, pl. a termeá k
koü zismert, aá ltalaá nosan elfogadott vagy becsuü lt aá raá toá l jelentoő sen elteá roő , esetleg
rendszerhiba miatt megjelenoő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os aá rra, akkor a Szolgaá ltatoá
nem koü teles a termeá ket hibaá s aá ron szaá llíátani, hanem felajaá nlhatja a helyes aá ron
toü rteá noő szaá llíátaá st, amelynek ismereteá ben az ÜÜ gyfeá l elaá llhat vaá saá rlaá si
szaá ndeá kaá toá l.
5.Hibaá s aá r eseteá n esetben feltuő noő eá rteá karaá nytalansaá g aá ll fenn a termeá k valoá di eá s
feltuü ntetett aá ra koü zoü tt, amit egy aá tlagfogyasztoá nak azonnal eá szlelnie szuü kseá ges.
A Polgaá ri Toü rveá nykoü nyvroő l szoá loá 2013. eá vi V. toü rveá ny (Ptk.) alapjaá n a szerzoő deá s a
felek akarataá nak koü lcsoü noü s eá s egybehangzoá kifejezeá seá vel joü n leá tre. Amennyiben
a felek nem tudnak megaá llapodni a szerzoő deá ses felteá telekben, azaz nincs meg a
felek akarataá t koü lcsoü noü sen eá s egybehangzoá an kifejezoő nyilatkozat, abban az
esetben nem beszeá lhetuü nk eá rveá nyesen leá trejoü tt szerzoő deá sroő l, amelyekboő l jogok
eá s koü telezettseá gek fakadnaá nak. Ennek alapjaá n a hibaá s/teá ves aá ron visszaigazolt
megrendeleá s semmis szerzoő deá snek tekintendoő .

5.Rendelés menete
1.Felhasznaá loá a regisztraá cioá jaá t koü vetoő en bejelentkezik a webshopba/vagy
regisztraá cioá neá lkuü l is megkezdheti a vaá saá rlaá st.
2.Felhasznaá loá a megvaá saá rolni kíávaá nt termeá k, termeá kek darabszaá maá t beaá llíátja.
3.Felhasznaá loá kosaá rba helyezi a kivaá lasztott termeá keket. Felhasznaá loá baá rmikor
megtekintheti a kosaá r tartalmaá t a „kosaá r” ikonra kattintva.
4.Ha nem szeretne tovaá bbi termeá ket vaá saá rolni, ellenoő rzi a megvaá saá rolni kíávaá nt
termeá k darabszaá maá t. A „toü rleá s - X” ikonra kattintva toü roü lheti a kosaá r tartalmaá t.
Mennyiseá g veá glegesíáteá seá hez a „frissíáteá s/kosaá r frissíáteá se” ikonra kattint
Felhasznaá loá .
5.Felhasznaá loá kivaá lasztja a szaá llíátaá si cíámet, majd a szaá llíátaá si/fizeteá si moá dot,
melynek tíápusai a koü vetkezoő k:
1.Fizeteá si moá dok:

Fizeteá s utaá nveá tellel: Amennyiben a megrendelt termeá k futaá rszolgaá lattal keruü l
kiszaá llíátaá sra, lehetoő seá g van arra, hogy a Felhasznaá loá a megrendeleá s veá goü sszegeá t a
futaá rnak teljesíátse keá szpeá nzben a megrendelt termeá k(ek) aá tveá telekor.
AÁ tutalaá ssal: Felhasznaá loá a megrendelt termeá kek elleneá rteá keá t a visszaigazoloá emailben talaá lhatoá bankszaá mlaá ra 3 napon beluü l koü teles aá tutalni. Az oü sszeg
Szolgaá ltatoá bankszaá mlaá jaá n toü rteá noő joá vaá íáraá saá t koü vetoő en a Felhasznaá loá jogosult a
termeá k(ek) aá ltala meghataá rozott moá don toü rteá noő aá tveá teleá re.
2.Szaá llíátaá si koü ltseá g:
A szaá llíátaá si koü ltseá g eloő reutalaá sos fizeteá s eseteá n: bruttoá 1000 Ft, az utaá nveá tes fizeteá s
eseteá n bruttoá 1500 Ft.

Tovaá bbaá a GLS aá ltal kuü ldoü tt - Rugalmas Keá zbesíáteá s díájai egyeá nileg
vaá laszthatoá ak: csak e-mail eá rtesíáteá s: +100 Ft, SMS eá s e-mail eá rtesíáteá s:
+200 Ft.
6.Amennyiben a webshopban hiba vagy hiaá nyossaá g leá p fel a termeá kekneá l vagy az
aá raknaá l, fenntartjuk a jogot a korrekcioá ra. Ilyen esetben a hiba felismereá se illetve
moá dosíátaá sa utaá n azonnal taá jeá koztatjuk a vevoő t az uá j adatokroá l. A vevoő ezt
koü vetoő en meá g egyszer megeroő síátheti a megrendeleá st, vagy lehetoő seá g van arra,
hogy baá rmely feá l elaá lljon a szerzoő deá stoő l.
7.A fizetendoő veá goü sszeg a megrendeleá s oü sszesíáteá se eá s visszaigazoloá leveá l alapjaá n
minden koü ltseá get tartalmaz. A szaá mlaá t a csomag tartalmazza. Felhasznaá loá
koü teles a csomagot keá zbesíáteá skor a futaá r eloő tt megvizsgaá lni, eá s termeá keken,
csomagolaá son eá szlelt esetleges seá ruü leá s eseteá n koü teles jegyzoő koü nyv felveá teleá t
keá rni, seá ruü leá s eseteá n a csomagot nem koü teles aá tvenni. Ütoá lagos, jegyzoő koü nyv
neá lkuü li reklamaá cioá t Szolgaá ltatoá nem fogad el! A csomagok keá zbesíáteá se
munkanapokon toü rteá nik 8-17 oá ra koü zoü tti idoő szakban.
8.Az adatok megadaá saá t koü vetoő en Felhasznaá loá a ”megrendeleá s elkuü ldeá se” gombra
kattintva tudja elkuü ldeni megrendeleá seá t, eloő tte azonban meá g egyszer
ellenoő rizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzeá st is kuü ldhet a
megrendeleá seá vel, vagy e-mailben jelezheti feleá nk egyeá b, rendeleá ssel kapcsolatos
kíávaá nsaá gaá t.
9.Adatbeviteli hibaá k javíátaá sa: Felhasznaá loá a megrendeleá si folyamat lezaá raá sa eloő tt
minden esetben vissza tud leá pni az eloő zoő faá zisba, ahol javíátani tudja a bevitt
adatokat.
10.Felhasznaá loá e-mail-ben a megrendeleá s elkuü ldeá seá t koü vetoő en visszaigazolaá st
kap. Amennyiben e visszaigazolaá s Felhasznaá loá megrendeleá seá nek elkuü ldeá seá toő l
szaá míátott, a szolgaá ltataá s jellegeá toő l fuü ggoő elvaá rhatoá hataá ridoő n beluü l, de legkeá soő bb
48 oá raá n beluü l Felhasznaá loá hoz nem eá rkezik meg, Felhasznaá loá az ajaá nlati koü toü ttseá g
vagy szerzoő deá ses koü telezettseá g aloá l mentesuü l. A megrendeleá s eá s annak
visszaigazolaá sa akkor tekintendoő a Szolgaá ltatoá hoz, illetve az Felhasznaá loá hoz

megeá rkezettnek, amikor az szaá maá ra hozzaá feá rhetoő veá vaá lik. Szolgaá ltatoá kizaá rja a
visszaigazolaá si feleloő sseá geá t, ha a visszaigazolaá s azeá rt nem eá rkezik meg idoő ben,
mert Felhasznaá loá rossz e-mail cíámet adott meg regisztraá cioá ja soraá n, vagy a
fioá kjaá hoz tartozoá taá rhely telíátettseá ge miatt nem tud uü zenetet fogadni.
6.A megrendelések feldolgozása és az adásvétel teljesítése
1.A megrendeleá sek feldolgozaá sa nyitvatartaá si idoő ben toü rteá nik. A megrendeleá s
feldolgozaá sakeá nt megjeloü lt idoő pontokon kíávuü l is van lehetoő seá g a megrendeleá s
leadaá saá ra, amennyiben az a munkaidoő lejaá rta utaá n toü rteá nik, az azt koü vetoő napon
keruü l feldolgozaá sra. Szolgaá ltatoá uü gyfeá lszolgaá lata minden esetben elektronikus
uá ton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíáteni a megrendeleá seá t.
2.AÁ ltalaá nos teljesíáteá si hataá ridoő , a visszaigazolaá stoá l szaá míátott 1-3 munkanapon
beluü l.
3.Az adaá sveá teli szerzoő deá s alapjaá n a Szolgaá ltatoá dolog tulajdonjogaá nak
aá truhaá zaá saá ra, a Felhasznaá loá a veá telaá r megfizeteá seá re eá s a dolog aá tveá teleá re koü teles.
4.Ha az eladoá vaá llalkozaá s eá s a vevoő fogyasztoá , eá s az eladoá vaá llalja a dolog vevoő hoü z
toü rteá noő eljuttataá saá t, a kaá rveszeá ly akkor szaá ll aá t a vevoő re, amikor a vevoő vagy az
aá ltala kijeloü lt harmadik szemeá ly birtokba veszi a dolgot. A kaá rveszeá ly a
fuvarozoá nak toü rteá noő aá tadaá skor aá tszaá ll a vevoő re, ha a fuvarozoá t a vevoő bíázta meg,
felteá ve, hogy a fuvarozoá t nem az eladoá ajaá nlotta.
5.Ha az eladoá vaá llalkozaá s eá s a vevoő fogyasztoá , a felek elteá roő megaá llapodaá saá nak
hiaá nyaá ban, az eladoá (jelen AÁ SZF szerint: Szolgaá ltatoá ) a szerzoő deá s megkoü teá seá t
koü vetoő en keá sedelem neá lkuü l, de legkeá soő bb harminc napon beluü l koü teles a vevoő
(Felhasznaá loá ) rendelkezeá seá re bocsaá tani a dolgot.
6.Az Szolgaá ltatoá keá sedelme eseteá n a Felhasznaá loá jogosult poá thataá ridoő t tuő zni. Ha
az eladoá a poá thataá ridoő n beluü l nem teljesíát, a vevoő jogosult a szerzoő deá stoő l elaá llni.
7.A Felhasznaá loá poá thataá ridoő tuő zeá se neá lkuü l jogosult a szerzoő deá stoő l elaá llni, ha
a) a Szolgaá ltatoá a szerzoő deá s teljesíáteá seá t megtagadta; vagy
b) a szerzoő deá st a felek megaá llapodaá sa szerint vagy a szolgaá ltataá s felismerhetoő
rendelteteá seá neá l fogva a meghataá rozott teljesíáteá si idoő ben - eá s nem maá skor - kellett
volna teljesíáteni.
8.Ha Szolgaá ltatoá a szerzoő deá sben vaá llalt koü telezettseá geá t azeá rt nem teljesíáti, mert a
szerzoő deá sben meghataá rozott termeá k nem aá ll rendelkezeá seá re, koü teles erroő l
Felhasznaá loá t haladeá ktalanul taá jeá koztatni, valamint Felhasznaá loá aá ltal fizetett
oü sszeget haladeá ktalanul, de legkeá soő bb harminc napon beluü l visszateá ríáteni.
9.Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get az esetleges ismertetoő k, leíáraá sok a
beszaá llíátoá , vagy rajta kíávuü l aá lloá okok miatt toü rteá noő eloő zetes bejelenteá s neá lkuü li
vaá ltozaá sa miatt. Szolgaá ltatoá fenntartja a jogot a maá r visszaigazolt megrendeleá sek
visszautasíátaá saá ra reá szben, vagy teljes egeá szben. Reá szben toü rteá noő teljesíáteá s
kizaá roá lag Felhasznaá loá val toü rteá noő egyezteteá st koü vetoő en keruü lhet sor!

7.Elállás joga
1.Az Euroá pai Parlament eá s a Tanaá cs 2011/83/EÜ szaá muá iraá nyelveá nek, tovaá bbaá a
fogyasztoá eá s a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sek reá szletes szabaá lyairoá l szoá loá
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabaá lyozaá sa eá rtelmeá ben Fogyasztoá a
megrendelt termeá k keá zhez veá teleá toő l szaá míátott 14 napon beluü l indokolaá s neá lkuü l
elaá llhat a szerzoő deá stoő l, visszakuü ldheti a megrendelt termeá ket. Jelen taá jeá koztatoá
hiaá nyaá ban jogosult Fogyasztoá 1 eá v eltelteá ig gyakorolni az elaá llaá si jogaá t.
2.Az elaá llaá si jog gyakorlaá saá ra nyitva aá lloá idoő attoá l a naptoá l szaá míátott 14 nap
eltelteá vel jaá r le, amelyen Fogyasztoá , vagy az aá ltala megjeloü lt, a fuvarozoá toá l elteá roő
harmadik szemeá ly a termeá ket aá tveszi.
3.Fogyasztoá a szerzoő deá s megkoü teá seá nek napja, eá s a termeá k aá tveá teleá nek napja
koü zoü tti idoő szakban is gyakorolja elaá llaá si jogaá t.
4.A termeá k visszakuü ldeá seá nek koü ltseá geá t a fogyasztoá nak kell viselnie, a vaá llalkozaá s
nem vaá llalta e koü ltseá g viseleá seá t.
5.Az elaá llaá si jog gyakorlaá sa eseteá n a Fogyasztoá t a termeá k visszajuttataá saá nak
koü ltseá geá n kíávuü l maá s koü ltseá g nem terheli, Szolgaá ltatoá azonban koü vetelheti a nem
rendelteteá sszeruő hasznaá latboá l adoá doá anyagi kaá r megteá ríáteá seá t.
6.Nem illeti meg az elaá llaá si jog Fogyasztoá t olyan nem eloő re gyaá rtott termeá k
eseteá ben, amelyet a fogyasztoá utasíátaá sa alapjaá n vagy kifejezett keá reá seá re
aá llíátottak eloő , vagy olyan termeá k eseteá ben, amelyet egyeá rtelmuő en a fogyasztoá
szemeá lyeá re szabtak.
7.A fogyasztoá szinteá n nem gyakorolhatja az elaá llaá si jogaá t olyan zaá rt csomagolaá suá
termeá k tekinteteá ben, amely egeá szseá gveá delmi vagy higieá niai okokboá l az aá tadaá st
koü vetoő felbontaá sa utaá n nem kuü ldhetoő vissza;
8.Szolgaá ltatoá a termeá k visszaeá rkezeá seá t/vagy az elaá llaá si nyilatkozat megeá rkezteá t
koü vetoő en a fenti jogszabaá lyok eá rtelmeá ben haladeá ktalanul, de legkeá soő bb 14
napon beluü l visszateá ríáti a kifizetett oü sszeget a Fogyasztoá reá szeá re, beleeá rtve a
szaá llíátaá si díájat is.
9.A visszateá ríáteá s soraá n az eredeti uü gylet soraá n alkalmazott fizeteá si moá ddal
egyezoő fizeteá si moá dot alkalmazunk, kiveá ve, ha Fogyasztoá maá s fizeteá si moá d
igeá nybeveá teleá hez kifejezetten a hozzaá jaá rulaá saá t adja; e visszateá ríáteá si moá d
alkalmazaá saá boá l kifolyoá lag Fogyasztoá t semmilyen toü bbletkoü ltseá g nem terheli.
10.Fogyasztoá koü teles az aá rukat indokolatlan keá sedelem neá lkuü l, de a szerzoő deá stoő l
valoá elaá llaá saá ra vonatkozoá eá rtesíáteá s Szolgaá ltatoá reá szeá re toü rteá noő megkuü ldeá seá toő l
szaá míátott 14 napnaá l semmifeá lekeá ppen sem keá soő bb visszakuü ldeni vagy
Szolgaá ltatoá cíámen leadni.

11.Fogyasztoá nak íáraá sban toü rteá noő elaá llaá s eseteá n elegendoő az elaá llaá si nyilatkozatot
megkuü ldenie 14 napon beluü l.
12.Fogyasztoá akkor tartja be a hataá ridoő t, ha a 14 napos idoő szak letelte eloő tt
visszakuü ldi, vagy aá tadja a termeá k(eke)t.
13.A fogyasztoá kizaá roá lag a termeá k visszakuü ldeá seá nek koü zvetlen koü ltseá geá t viseli,
kiveá ve, ha a vaá llalkozaá s vaá llalta e koü ltseá g viseleá seá t.
14.A Szolgaá ltatoá nem koü teles a Fogyasztoá reá sze megteá ríáteni azon
toü bbletkoü ltseá geket, amely a Szolgaá ltatoá aá ltal felkíánaá lt legolcsoá bb szokaá sos
fuvarozaá si moá dtoá l elteá roő szaá llíátaá si moá d vaá lasztaá saá boá l adoá dik.
15.Fogyasztoá kizaá roá lag akkor vonhatoá feleloő sseá gre az aá rukban bekoü vetkezett
eá rteá kcsoü kkeneá seá rt, ha az az aá ruk jellegeá nek, tulajdonsaá gainak eá s muő koü deá seá nek
megaá llapíátaá saá hoz szuü kseá gestoő l elteá roő kezeleá s miatt koü vetkezett be.
16.A visszateá ríáteá st Szolgaá ltatoá mindaddig visszatarthatja, amíág vissza nem kapta
az aá ru(ka)t, vagy Fogyasztoá bizonyíáteá kot nem szolgaá ltatott arra vonatkozoá an,
hogy azokat visszakuü ldte: a kettoő koü zuü l a koraá bbi idoő pontot kell figyelembe
venni.
17.Amennyiben Fogyasztoá eá lni szeretne elaá llaá si jogaá val, annak jelzeá seá t
megteheti Szolgaá ltatoá eleá rhetoő seá geinek valamelyikeá n íáraá sban (akaá r a melleá kelt
adatlap segíátseá geá vel), vagy telefonon. Postai uá ton íáraá sban toü rteá noő jelzeá s
alkalmaá val a postaá ra adaá s idoő pontjaá t vesszuü k figyelembe, telefonon toü rteá noő
jelzeá s alkalmaá val pedig a telefonon toü rteá noő jelzeá seá t. Postai uá ton toü rteá noő jelzeá s
eseteá n ajaá nlott kuü ldemeá nykeá nt, csomagkeá nt valoá jelzeá st fogad el Szolgaá ltatoá . A
megrendelt termeá ket postai uá ton, vagy futaá rszolgaá lat segíátseá geá vel juttathatja
vissza Fogyasztoá Szolgaá ltatoá reá szeá re.
18.Fogyasztoá nak kiemelten uü gyelnie kell a termeá k rendelteteá sszeruő
hasznaá lataá ra, ugyanis a nem rendelteteá sszeruő hasznaá lataá boá l eredoő kaá roknak
megteá ríáteá se a Fogyasztoá t terheli! A termeá k visszaeá rkezeá seá t koü vetoő tizenneá gy
napon beluü l a Fogyasztoá aá ltal megadott bankszaá mlaszaá mra visszateá ríáti
Szolgaá ltatoá a termeá k veá telaá raá t, a szaá llíátaá si koü ltseá ggel egyuü tt.
19.A fogyasztoá eá s a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sek reá szletes szabaá lyairoá l szoá loá
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt eá rhetoő el.
20.Az Euroá pai Parlament eá s a Tanaá cs 2011/83/EÜ szaá muá iraá nyelve itt eá rhetoő el.
21.Fogyasztoá egyeá b panaszaá val is megkeresheti
Szabaá lyzatban talaá lhatoá eleá rhetoő seá geken.

Szolgaá ltatoá t

a

jelen

22.Az elaá llaá si jog csak a Polgaá ri Toü rveá nykoü nyv szerinti fogyasztoá nak minoő suü loő
Felhasznaá loá kat illeti meg.

23.Az elaá llaá si jog nem illeti meg a vaá llalkozaá st, azaz az olyan szemeá lyt, aki a
szakmaá ja, oü naá lloá foglalkozaá sa vagy uü zleti teveá kenyseá ge koü reá ben jaá r e.
24.Elállási jog gyakorlásának a menete:
1.Amennyiben a Fogyasztoá eá lni kíávaá n az elaá llaá si joggal uá gy koü teles az
elaá llaá si szaá ndeá kaá t tartalmazoá elaá llaá si nyilatkozatot a Szolgaá ltatoá
eleá rhetoő seá geinek egyikeá re elkuü ldeni.
2.Fogyasztoá hataá ridoő ben gyakorolja elaá llaá si jogaá t, amennyiben a termeá k
keá zhezveá teleá toő l szaá míátott 14. nap lejaá rta eloő tt elkuü ldi elaá llaá si
nyilatkozataá t. IÁraá sban toü rteá noő elaá llaá s eseteá n eleá g csak az elaá llaá si
nyilatkozatot elkuü ldeni 14 napon beluü l. Postai uá ton toü rteá noő jelzeá s
alkalmaá val a postaá ra adaá s daá tumaá t, email vagy telefaxon keresztuü l
toü rteá noő eá rtesíáteá s eseteá n az email illetve a fax kuü ldeá seá nek idejeá t veszi
figyelembe.
3.A Fogyasztoá elaá llaá s eseteá n koü teles a megrendelt termeá ket a Szolgaá ltatoá
cíámeá re keá sedelem neá lkuü l, de legkeá soő bb elaá llaá si nyilatkozataá nak koü zleá seá toő l
szaá míátott 14 napon beluü l visszakuü ldeni. A hataá ridoő betartottnak minoő suü l,
amennyiben a 14 napos hataá ridoő letelte eloő tt elkuü ldi a termeá ket (tehaá t
nem kell megeá rkezni 14 napon beluü l). A megrendeloő viseli az elaá llaá si jog
gyakorlaá sa miatt az aá ru visszaszolgaá ltataá saá val kapcsolatban felmeruü loő
koü ltseá geket.
4.A Szolgaá ltatoá azonban nem koü teles a Fogyasztoá reá sze megteá ríáteni azon
toü bbletkoü ltseá geket, amely a Szolgaá ltatoá aá ltal felkíánaá lt legolcsoá bb szokaá sos
fuvarozaá si moá dtoá l elteá roő szaá llíátaá si moá d vaá lasztaá saá boá l adoá dik. A Fogyasztoá
a szerzoő deá s megkoü teá seá nek napja eá s a termeá k aá tveá teleá nek napja koü zoü tti
idoő szakban is gyakorolja elaá llaá si jogaá t.
5.Toü bb termeá k adaá sveá telekor, amennyiben az egyes termeá kek szaá llíátaá sa
elteá roő idoő pontban toü rteá nik, uá gy az utoljaá ra szolgaá ltatott termeá k, illetve
toü bb teá telboő l vagy darabboá l aá lloá termeá k eseteá n az utoljaá ra keá zbesíátett
teá telnek vagy darab keá zhezveá teltoő l szaá míátott 14 napon beluü l eá lhet a
vaá saá rloá az elaá llaá si joggal.
8.Szavatosság
Hibás teljesítés
A koü telezett hibaá san teljesíát, ha a szolgaá ltataá s a teljesíáteá s idoő pontjaá ban nem felel meg a
szerzoő deá sben vagy jogszabaá lyban megaá llapíátott minoő seá gi koü vetelmeá nyeknek. Nem
teljesíát hibaá san a koü telezett, ha a jogosult a hibaá t a szerzoő deá skoü teá s idoő pontjaá ban
ismerte, vagy a hibaá t a szerzoő deá skoü teá s idoő pontjaá ban ismernie kellett.

Fogyasztoá eá s vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sben semmis az a kikoü teá s, amely e fejezetnek
a kelleá kszavatossaá gra eá s a joá taá llaá sra vonatkozoá rendelkezeá seitoő l a fogyasztoá haá traá nyaá ra
teá r el.
Kellékszavatosság
1.Milyen esetben eá lhet Felhasznaá loá a kelleá kszavatossaá gi jogaá val?
Felhasznaá loá webshopot uü zemeltetoő ceá g hibaá s teljesíáteá se eseteá n a vaá llalkozaá ssal
szemben kelleá kszavatossaá gi igeá nyt eá rveá nyesíáthet a Polgaá ri Toü rveá nykoü nyv szabaá lyai
szerint.
2.Milyen jogok illetik meg a Felhasznaá loá t a kelleá kszavatossaá gi igeá nye alapjaá n?
Felhasznaá loá – vaá lasztaá sa szerint – az alaá bbi kelleá kszavatossaá gi igeá nyekkel eá lhet:
keá rhet kijavíátaá st vagy kicsereá leá st, kiveá ve, ha az ezek koü zuü l a Felhasznaá loá aá ltal
vaá lasztott igeá ny teljesíáteá se lehetetlen vagy a vaá llalkozaá s szaá maá ra maá s igeá nye
teljesíáteá seá hez keá pest araá nytalan toü bbletkoü ltseá ggel jaá rna. Ha a kijavíátaá st vagy a
kicsereá leá st nem keá rte, illetve nem keá rhette, uá gy igeá nyelheti az ellenszolgaá ltataá s
araá nyos leszaá llíátaá saá t vagy a hibaá t a vaá llalkozaá s koü ltseá geá re Felhasznaá loá is kijavíáthatja,
illetve maá ssal kijavíáttathatja vagy – veá gsoő esetben – a szerzoő deá stoő l is elaá llhat.
Vaá lasztott kelleá kszavatossaá gi jogaá roá l egy maá sikra is aá tteá rhet, az aá tteá reá s koü ltseá geá t
azonban Felhasznaá loá viseli, kiveá ve, ha az indokolt volt, vagy arra a vaá llalkozaá s adott
okot.
3.Milyen hataá ridoő ben eá rveá nyesíátheti Felhasznaá loá kelleá kszavatossaá gi igeá nyeá t?
Felhasznaá loá koü teles a hibaá t annak felfedezeá se utaá n haladeá ktalanul, de nem keá soő bb,
mint a hiba felfedezeá seá toő l szaá míátott kettoő hoá napon beluü l koü zoü lni. Ügyanakkor
felhíávjuk a figyelmeá t, hogy a szerzoő deá s teljesíáteá seá toő l szaá míátott keá t eá ves eleá vuü leá si
hataá ridoő n tuá l kelleá kszavatossaá gi jogait maá r nem eá rveá nyesíátheti.
4.Kivel szemben eá rveá nyesíátheti kelleá kszavatossaá gi igeá nyeá t?
Felhasznaá loá a vaá llalkozaá ssal szemben eá rveá nyesíátheti kelleá kszavatossaá gi igeá nyeá t.
5.Milyen egyeá b felteá tele van kelleá kszavatossaá gi jogai eá rveá nyesíáteá seá nek?
A teljesíáteá stoő l szaá míátott hat hoá napon beluü l a kelleá kszavatossaá gi igeá nye
eá rveá nyesíáteá seá nek a hiba koü zleá seá n tuá l nincs egyeá b felteá tele, ha Felhasznaá loá igazolja,
hogy a termeá ket, illetve a szolgaá ltataá st a webshopot uü zemeltetoő vaá llalkozaá s
nyuá jtotta. A teljesíáteá stoő l szaá míátott hat hoá nap eltelte utaá n azonban maá r Felhasznaá loá
koü teles bizonyíátani, hogy az Felhasznaá loá aá ltal felismert hiba maá r a teljesíáteá s
idoő pontjaá ban is megvolt.

Termékszavatosság
6.Milyen esetben eá lhet Felhasznaá loá a termeá kszavatossaá gi jogaá val?
Ingoá dolog (termeá k) hibaá ja eseteá n Felhasznaá loá – vaá lasztaá sa szerint –
kelleá kszavatossaá gi vagy termeá kszavatossaá gi igeá nyt eá rveá nyesíáthet.
7.Milyen jogok illetik meg Felhasznaá loá t termeá kszavatossaá gi igeá nye alapjaá n?
Termeá kszavatossaá gi igeá nykeá nt Felhasznaá loá kizaá roá lag a hibaá s termeá k kijavíátaá saá t
vagy kicsereá leá seá t keá rheti.
8.Milyen esetben minoő suü l a termeá k hibaá snak?
A termeá k akkor hibaá s, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hataá lyos
minoő seá gi koü vetelmeá nyeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyaá rtoá aá ltal adott
leíáraá sban szereploő tulajdonsaá gokkal.
9.Milyen hataá ridoő ben eá rveá nyesíátheti Felhasznaá loá termeá kszavatossaá gi igeá nyeá t?
Termeá kszavatossaá gi igeá nyeá t Felhasznaá loá a termeá k gyaá rtoá aá ltali forgalomba
hozatalaá toá l szaá míátott keá t eá ven beluü l eá rveá nyesíátheti. E hataá ridoő eltelteá vel e
jogosultsaá gaá t elveszti.
10.Kivel szemben eá s milyen egyeá b felteá tellel eá rveá nyesíátheti termeá kszavatossaá gi
igeá nyeá t?
Termeá kszavatossaá gi igeá nyeá t kizaá roá lag az ingoá dolog gyaá rtoá jaá val vagy
forgalmazoá jaá val szemben gyakorolhatja. A termeá k hibaá jaá t termeá kszavatossaá gi igeá ny
eá rveá nyesíáteá se eseteá n Felhasznaá loá nak kell bizonyíátania.
11.A gyaá rtoá (forgalmazoá ) milyen esetben mentesuü l termeá kszavatossaá gi
koü telezettseá ge aloá l?
A gyaá rtoá (forgalmazoá ) kizaá roá lag akkor mentesuü l termeá kszavatossaá gi koü telezettseá ge
aloá l, ha bizonyíátani tudja, hogy:
– a termeá ket nem uü zleti teveá kenyseá ge koü reá ben gyaá rtotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomaá ny eá s a technika aá llaá sa szerint a forgalomba hozatal idoő pontjaá ban
nem volt felismerhetoő vagy
– a termeá k hibaá ja jogszabaá ly vagy koü telezoő hatoá saá gi eloő íáraá s alkalmazaá saá boá l ered.
A gyaá rtoá nak (forgalmazoá nak) a mentesuü leá shez elegendoő egy okot bizonyíátania.

Felhíávom figyelmeá t, hogy ugyanazon hiba miatt kelleá kszavatossaá gi eá s
termeá kszavatossaá gi igeá nyt egyszerre, egymaá ssal paá rhuzamosan nem eá rveá nyesíáthet.
Termeá kszavatossaá gi igeá nyeá nek eredmeá nyes eá rveá nyesíáteá se eseteá n azonban a
kicsereá lt termeá kre, illetve kijavíátott reá szre vonatkozoá kelleá kszavatossaá gi igeá nyeá t a
gyaá rtoá val szemben eá rveá nyesíátheti.
12.Szolgaá ltatoá nem tartozik joá taá llaá ssal, illetve szavatossaá ggal a termeá szetes
elhasznaá loá daá sboá l szaá rmazoá , tovaá bbaá olyan kaá rokeá rt, amelyek a kaá rveszeá ly
aá tszaá llaá sa utaá ni hibaá s vagy gondatlan kezeleá sboő l, tuá lzott igeá nybeveá telboő l, illetve
a meghataá rozottoá l elteá roő behataá sokboá l, illetve egyeá b, a termeá kek nem
rendelteteá sszeruő hasznaá lataá boá l keletkeztek.
9.A szavatossági igény esetén történő eljárás
1.Fogyasztoá eá s vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sben a felek megaá llapodaá sa a
rendelet rendelkezeá seitoő l a fogyasztoá haá traá nyaá ra nem teá rhet el.
2.A fogyasztoá koü telesseá ge a szerzoő deá s megkoü teá seá nek bizonyíátaá sa (szaá mlaá val,
vagy akaá r csak nyugtaá val).
3.A szavatossaá gi koü telezettseá g teljesíáteá seá vel kapcsolatos koü ltseá gek a Szolgaá ltatoá t
terhelik (Ptk. 6:166. §).
4.A Szolgaá ltatoá a fogyasztoá naá la bejelentett szavatossaá gi vagy joá taá llaá si igeá nyeá roő l
jegyzoő koü nyvet koü teles felvenni.
5.A jegyzoő koü nyv maá solataá t haladeá ktalanul, igazolhatoá moá don a fogyasztoá
rendelkezeá seá re kell bocsaá tani.
6.Ha a Szolgaá ltatoá a fogyasztoá szavatossaá gi vagy joá taá llaá si igeá nyeá nek
teljesíáthetoő seá geá roő l annak bejelenteá sekor nem tud nyilatkozni, aá llaá spontjaá roá l – az
igeá ny elutasíátaá sa eseteá n az elutasíátaá s indokaá roá l eá s a beá keá ltetoő testuü lethez
fordulaá s lehetoő seá geá roő l is – oü t munkanapon beluü l, igazolhatoá moá don koü teles
eá rtesíáteni a fogyasztoá t.
7.A Szolgaá ltatoá a jegyzoő koü nyvet az annak felveá teleá toő l szaá míátott haá rom eá vig
koü teles megoő rizni, eá s azt az ellenoő rzoő hatoá saá g keá reá seá re bemutatni.
8.A Szolgaá ltatoá nak toü rekednie kell arra, hogy a kijavíátaá st vagy kicsereá leá st
legfeljebb tizenoü t napon beluü l elveá gezze.
10.Vegyes Rendelkezések
1.Szolgaá ltatoá koü telezettseá ge teljesíáteá seá hez koü zremuő koü doő t jogosult igeá nybe venni.
Ennek jogellenes magatartaá saá eárt teljes feleloő sseá ggel tartozik, uá gy, mintha a
jogellenes magatartaá st sajaá t maga koü vette volna el.

2.Ha a jelen Szabaá lyzat baá rmely reá sze eá rveá nytelenneá , jogtalannaá vagy
eá rveá nyesíáthetetlenneá vaá lik, az a fennmaradoá reá szek eá rveá nyesseá geá t,
jogszeruő seá geá t eá s eá rveá nyesíáthetoő seá geá t nem eá rinti.
3.Amennyiben Szolgaá ltatoá a Szabaá lyzat alapjaá n megilletoő jogaá t nem gyakorolja, a
joggyakorlaá s elmulasztaá sa nem tekinthetoő az adott jogroá l valoá lemondaá snak.
Baá rmilyen jogroá l toü rteá noő lemondaá s csak az erre vonatkozoá kifejezett íáraá sbeli
nyilatkozat eseteá n eá rveá nyes. Az hogy a Szolgaá ltatoá egy alkalommal nem
ragaszkodik szigoruá an a Szabaá lyzat valamely leá nyegi felteá teleá hez, vagy
kikoü teá seá hez nem jelenti azt, hogy lemond arroá l, hogy a keá soő bbiekben
ragaszkodjon az adott felteá tel vagy kikoü teá s szigoruá betartaá saá hoz.
4.Szolgaá ltatoá eá s Felhasznaá loá vitaá s uü gyeiket beá keá s uá ton proá baá ljaá k rendezni.

11.Panaszkezelés rendje
1.AÁ ruhaá zunk ceá lja, hogy valamennyi megrendeleá st megfeleloő minoő seá gben, a
megrendeloő teljes megeleá gedettseá ge mellett teljesíátsen. Amennyiben
Felhasznaá loá nak meá gis valamilyen panasza van a szerzoő deá ssel vagy annak
teljesíáteá seá vel kapcsolatban, uá gy panaszaá t a fenti telefonon, e-mail cíámen, vagy
leveá l uá tjaá n is koü zoü lheti.
2.Szolgaá ltatoá a szoá beli panaszt azonnal megvizsgaá lja, eá s szuü kseá g szerint
orvosolja. Ha a vaá saá rloá a panasz kezeleá seá vel nem eá rt egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgaá laá sa nem lehetseá ges, a Szolgaá ltatoá a panaszroá l eá s az azzal
kapcsolatos aá llaá spontjaá roá l haladeá ktalanul jegyzoő koü nyvet vesz fel, s annak egy
maá solati peá ldaá nyaá t aá tadja a vaá saá rloá nak.
3.Az íáraá sbeli panaszt a Szolgaá ltataá st 30 napon beluü l íáraá sban megvaá laszolja. A
panaszt elutasíátoá aá llaá spontjaá t megindokolja. A panaszroá l felvett jegyzoő koü nyvet
eá s a vaá lasz maá solati peá ldaá nyaá t oü t eá vig megoő rzi a Szolgaá ltatoá , eá s azt az ellenoő rzoő
hatoá saá goknak keá reá suü kre bemutatja.
4.Taá jeá kozatjuk, hogy a panaszaá nak elutasíátaá sa eseteá n panaszaá val hatoá saá gi vagy
beá keá ltetoő testuü let eljaá raá saá t kezdemeá nyezheti, az alaá bbi eleá rhetoő seá geken.
5.Szolgaá ltatoá a fogyasztoá i jogvita rendezeá se eá rdekeá ben igeá nybe veszi a beá keá ltetoő
testuü leti eljaá raá st.
6.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztoá veá delmi Hatoá saá ghoz is:
Nemzeti Fogyasztoá veá delmi Hatoá saá g
Cíám: 1088 Budapest, Joá zsef krt. 6.
Levelezeá si cíám: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordinaá taá k: X 19,071 Y 47,496
Koü zponti telefonszaá m: +36 1 459 4800
Faxszaá m: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu
7.Vagy teruü leti szerveihez:
Baá cs-Kiskun Megyei Kormaá nyhivatal
Muő szaki Engedeá lyezeá si eá s Fogyasztoá veá delmi Foő osztaá ly, Fogyasztoá veá delmi Osztaá ly
Osztaá lyvezetoő : Reá csaá nyi Ilona
Cíám: 6000 Kecskemeá t, Szent Istvaá n krt. 19.
Postacíám: 6000 Kecskemeá t, Szent Istvaá n krt. 19.
Telefonszaá m: +36 76 795 710, Telefax: +36 76 481 416
E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu
ÜÜ gyfeá lszolgaá lat (rezsipont):
heá tfoő toő l csuü toü rtoü kig 8.00 – 16.00
peá nteken 8.00 – 14.00
A Nemzeti Fogyasztoá veá delmi Hatoá saá g teruü leti szerveinek listaá jaá t itt talaá lja:
http://www.nfh.hu/teruleti
8.Panasza eseteá n lehetoő seá ge van beá keá ltetoő testuü lethez fordulni, melyek
eleá rhetoő seá geá t itt talaá lja:

Baá cs-Kiskun Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 6000 Kecskemeá t, AÁ rpaá d krt. 4.
Telefonszaá ma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax szaá ma: (76) 501-538
Neá v: Maá tyus Mariann
E-mail cíám: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 7625 Peá cs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezeá si cíáme: 7602 Peá cs, Pf. 109.
Telefonszaá ma: (72) 507-154
Fax szaá ma: (72) 507-152
Neá v: Dr. Bodnaá r Joá zsef
E-mail cíám: bekelteto@pbkik.hu;
Beá keá s Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 5601 Beá keá scsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszaá ma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax szaá ma: (66) 324-976
Neá v: Dr. Bagdi Laá szloá
E-mail cíám: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abauá j-Zempleá n Megyei Beá keá ltetoő Testuü let

Cíáme: 3525 Miskolc, Szentpaá li u. 1.
Telefonszaá ma: (46) 501-091, 501-870
Fax szaá ma: (46) 501-099
Neá v: Dr. Tulipaá n Peá ter
E-mail cíám: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszaá ma: (1) 488-2131
Fax szaá ma: (1) 488-2186
Neá v: Dr. Baranovszky Gyoü rgy
E-mail cíám: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongraá d Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 6721 Szeged, Paá rizsi krt. 8-12.
Telefonszaá ma: (62) 554-250/118 melleá k
Fax szaá ma: (62) 426-149
Neá v: Deá kaá ny Laá szloá , Jerney Zoltaá n
E-mail cíám: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejeá r Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 8000 Szeá kesfeheá rvaá r, Hosszuá seá tateá r 4-6.
Telefonszaá ma: (22) 510-310
Fax szaá ma: (22) 510-312
Neá v: Kirst Laá szloá
E-mail cíám: fmkik@fmkik.hu;
Gyoő r-Moson-Sopron Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 9021 Gyoő r, Szent Istvaá n uá t 10/a.
Telefonszaá ma: (96) 520-202; 520-217
Fax szaá ma: (96) 520-218
Neá v: Horvaá th Laá szloá
E-mail cíám: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajduá -Bihar Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 4025 Debrecen, Petoő fi teá r 10.
Telefonszaá ma: (52) 500-749
Fax szaá ma: (52) 500-720
Neá v: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cíám: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 3300 Eger, Faiskola uá t 15.
Levelezeá si cíáme: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszaá ma: (36) 416-660/105 melleá k
Fax szaá ma: (36) 323-615
Neá v: Pinteá rneá Doboá Tuü nde
E-mail cíám: tunde@hkik.hu;
Jaá sz-Nagykun-Szolnok Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszaá ma: (56) 510-610
Fax szaá ma: (56) 370-005
Neá v: Dr. Lajkoá neá dr. Víágh Judit
E-mail cíám: kamara@jnszmkik.hu;

Komaá rom-Esztergom Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 2800 Tatabaá nya, Foő teá r 36.
Telefonszaá ma: (34) 513-010
Fax szaá ma: (34) 316-259
Neá v: Dr. Rozsnyoá i Gyoü rgy
E-mail cíám: kemkik@kemkik.hu;
Noá graá d Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 3100 Salgoá tarjaá n, Alkotmaá ny uá t 9/a
Telefonszaá m: (32) 520-860
Fax szaá ma: (32) 520-862
Neá v: Dr. Pongoá Erik
E-mail cíám: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 1119 Budapest, Etele uá t 59-61. 2. em. 240.
Telefonszaá ma: (1)-269-0703
Fax szaá ma: (1)-269-0703
Neá v: dr. Csanaá di Kaá roly
E-mail cíám: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cíám: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 7400 Kaposvaá r, Anna utca 6.
Telefonszaá ma: (82) 501-000
Fax szaá ma: (82) 501-046
Neá v: Dr. Novaá k Ferenc
E-mail cíám: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmaá r-Bereg Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 4400 Nyíáregyhaá za, Szeá chenyi u. 2.
Telefonszaá ma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax szaá ma: (42) 311-750
Neá v: Goü roü mbeineá dr. Balmaz Katalin
E-mail cíám: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 7100 Szekszaá rd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszaá ma: (74) 411-661
Fax szaá ma: (74) 411-456
Neá v: Maá tyaá s Tibor
E-mail cíám: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 9700 Szombathely, Honveá d teá r 2.
Telefonszaá ma: (94) 312-356
Fax szaá ma: (94) 316-936
Neá v: Dr. Koü vesdi Zoltaá n
E-mail cíám: pergel.bea@vmkik.hu
Veszpreá m Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 8200 Veszpreá m, Budapest u. 3.
Telefonszaá ma: (88) 429-008
Fax szaá ma: (88) 412-150

Neá v: Dr. OÁ vaá ri Laá szloá
E-mail cíám: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 8900 Zalaegerszeg, Petoő fi utca 24.
Telefonszaá ma: (92) 550-513
Fax szaá ma: (92) 550-525
Neá v: dr. Koczka Csaba
E-mail cíám: zmbekelteto@zmkik.hu

9.A beá keá ltetoő testuü let hataá skoü reá be tartozik a fogyasztoá i jogvita bíároá saá gi
eljaá raá son kíávuü li rendezeá se. A beá keá ltetoő testuü let feladata, hogy megkíáseá relje a
fogyasztoá i jogvita rendezeá se ceá ljaá boá l egyezseá g leá trehozaá saá t a felek koü zoü tt, ennek
eredmeá nytelenseá ge eseteá n az uü gyben doü nteá st hoz a fogyasztoá i jogok egyszeruő ,
gyors, hateá kony eá s koü ltseá gkíámeá loő eá rveá nyesíáteá seá nek biztosíátaá sa eá rdekeá ben.
A beá keá ltetoő testuü let a fogyasztoá vagy a Szolgaá ltatoá keá reá seá re tanaá csot ad
a fogyasztoá t megilletoő jogokkal eá s a fogyasztoá t terheloő koü telezettseá gekkel
kapcsolatban.
10.Online adaá sveá teli vagy online szolgaá ltataá si szerzoő deá ssel oü sszefuü ggoő hataá ron
aá tnyuá loá fogyasztoá i jogvita eseteá n az eljaá raá sra kizaá roá lag a foő vaá rosi kereskedelmi
eá s iparkamara mellett muő koü doő beá keá ltetoő testuü let illeteá kes.
11.A Fogyasztoá panasza eseteá n igeá nybe veheti az Ünioá s online vitarendezeá si
platformot. A platform igeá nybe veá tele egy egyszeruő regisztraá cioá t igeá nyel az
Euroá pai Bizottsaá g rendszereá ben, ide kattintva. Ezt koü vetoő en pedig bejelentkezeá s
utaá n nyuá jthatja be panaszaá t a fogyasztoá az online honlapon keresztuü l, amelynek
cíáme: http://ec.europa.eu/odr
12.Szolgaá ltatoá t a beá keá ltetoő testuü leti eljaá raá sban egyuü ttmuő koü deá si koü telezettseá g
terheli. Ennek kereteá ben koü teles a vaá laszirataá t megkuü ldeni a beá keá ltetoő testuü let
szaá maá ra eá s a meghallgataá son egyezseá g leá trehozatalaá ra feljogosíátott szemeá ly
reá szveá teleá t biztosíátani. Amennyiben a vaá llalkozaá s szeá khelye vagy telephelye nem
a teruü letileg illeteá kes beá keá ltetoő testuü letet muő koü dtetoő kamara szerinti megyeá be
van bejegyezve, a vaá llalkozaá s egyuü ttmuő koü deá si koü telezettseá ge a fogyasztoá
igeá nyeá nek megfeleloő íáraá sbeli egyezseá gkoü teá s lehetoő seá geá nek felajaá nlaá saá ra terjed
ki.
12.Szerzői jogok
1.Miutaá n a rusticadesign.hu, mint weboldal szerzoő i jogi muő nek minoő suü l, tilos
a rusticadesign.hu weboldalon megjelenoő tartalmak vagy azok baá rmely
reá szleteá nek letoü lteá se (toü bbszoü roü zeá se), uá jra nyilvaá nossaá ghoz toü rteá noő koü zvetíáteá se,
maá s moá don valoá felhasznaá laá sa, elektronikus taá rolaá sa, feldolgozaá sa eá s
eá rteá kesíáteá se a Szolgaá ltatoá íáraá sos hozzaá jaá rulaá sa neá lkuü l.
2.A rusticadesign.hu weboldalroá l eá s annak adatbaá zisaá boá l baá rmilyen anyagot
aá tvenni íáraá sos hozzaá jaá rulaá s eseteá n is csak az adott weboldalra valoá hivatkozaá ssal
lehet.

3.A Szolgaá ltatoá fenntartja minden jogaá t szolgaá ltataá saá nak valamennyi elemeá re, a
domain-neveire, az azokkal keá pzett maá sodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklaá mfeluü leteire.
4.Tilos a rusticadesign.hu weboldal tartalmaá nak, illetve egyes reá szeinek
adaptaá cioá ja vagy visszafejteá se; a felhasznaá loá i azonosíátoá k eá s jelszavak
tisztesseá gtelen moá don toü rteá noő leá tesíáteá se; baá rmely olyan alkalmazaá s hasznaá lata,
amellyel a rusticadesign.hu weboldalon vagy azok baá rmely reá sze moá dosíáthatoá
vagy indexelhetoő .
5.A rusticadesign.hu neá v szerzoő i jogi veá delmet eá lvez, felhasznaá laá sa a hivatkozaá s
kiveá teleá vel kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá íáraá sos hozzaá jaá rulaá saá val lehetseá ges.
6.Felhasznaá loá tudomaá sul veszi, hogy a felhasznaá laá si engedeá ly neá lkuü li
felhasznaá laá s eseteá n Szolgaá ltatoá t koü tbeá r illeti meg. A koü tbeá r oü sszege keá penkeá nt
bruttoá 60.000 Ft, illetve szavankeá nt bruttoá 20.000 Ft. Felhasznaá loá tudomaá sul
veszi, hogy ezen koü tbeá rkikoü teá s nem tuá lzoá , eá s ennek tudataá ban boü ngeá szi az oldalt.
A szerzoő i jogi jogseá rteá s eseteá n Szolgaá ltatoá koü zjegyzoő i teá nytanuá síátaá st alkalmaz,
melynek oü sszegeá t szinteá n a jogseá rtoő felhasznaá loá ra haá ríátja.
13.Adatvédelem
A weboldal adatkezeleá si taá jeá koztatoá ja eleá rhetoő a koü vetkezoő
oldalon: http://www.rusticadesign.hu/adatvedelem

Kecskemét, 2017. február 20.

