
PREAMBULUM  

Üdvözöljük honlapunkon (www.erenfix.com)! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg 

bizalmával!  

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Erenfield Consulting Kft.  (székhely: 

4220, Hajdúböszörmény, Pálnagy Zsigmond u. 25/b, adószám: 26168308-2-09), mint szolgáltató 

(“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési 

feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával 

egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, 

kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), 

magatartási kódexre nem utal. 
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VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK  

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:  

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

  



2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon 

belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi 

alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a  

2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet)  

A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA  

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.  

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az 

Eladó nem iktatja.  

E-SZÁMLÁZÁS  

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF 

elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.  

ÁRAK  

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható 

ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása 

nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már 

megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.  

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK  

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi 

elérhetőségeken terjesztheti elő:  

• E-mail: mail@erenfield.com 

• Az itt jelzett / ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.  

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát. 

  

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Az 

írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően 

nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben 

megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.  

  

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy 

panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 



A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, 

valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói 

jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.  

  

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások 

során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:  

  

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a 

fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: 

http://jarasinfo.gov.hu/  

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.  

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM  

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen 

keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül 

rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni 

jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.  

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és 

nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.  

Az online vitarendezési platform itt érhető  

el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU  

SZERZŐI JOGOK  

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a 

weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § 

(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi 

programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, 

amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából 

bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való 

hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Erenfield Consulting Kft.  

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX  

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai 

érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

alkalmazandóak.  

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

törvény szerinti magatartási kódexe.  

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS  
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A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő 

leírásokban adunk tájékoztatást.   

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA - FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT  

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön 

által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, 

így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, 

hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az 

Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a  

megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul 

megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel 

alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott 

e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát 

eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.  

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN  

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából 

eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.  

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:  

• 0 Ft-os ár,  

• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék 

esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).  

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának 

lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a 

terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.  

A HONLAP HASZNÁLATA  

REGISZTRÁCIÓ  

A vásárlás regisztrációhoz kötött.  

A Termék kiválasztása  

Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a 

honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken 

látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön 

kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem 

vállalunk!  

Kosárba helyezés  

A Termék kiválasztása után Ön tetszőleges számú terméket a kosárba helyezhet anélkül, hogy 

ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem 

minősül ajánlattételnek.  

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott 

terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy 

az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve 



tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon 

módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb 

termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.  

A Kosár megtekintése  

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor 

ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, 

illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a mennyiségek változtatásának hatására 

megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba 

tett termékek árát is.   

 

Vásárlói adatok megadása  

 Továbblépés után megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása 

esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Kiszállítás esetén, ami Házhozszállítás a rendszer jelzi a 

kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén, kivéve ha eléri az ingyenes 

szállítás értékhatárát, melyet a rendszer az egyes átvételi módoknál jelez.  

Az weboldalon teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a 

számlát, kérjük adja meg számlázási adatait. Ön tetszőlegesen adhat meg további információt 

megjegyzésként.  

A rendelés áttekintése  

A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)  

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt 

termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy lezárhatja megrendelését. A honlapon 

közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A 

jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.   

Véglegesítésnél Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek  

kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési 

kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön 

ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön 

mentesül az ajánlati kötöttsége alól.  

RENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE  

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön 

ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján reflektál az Ön ajánlatára.  

 

 

FIZETÉSI MÓDOK  

 

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS  

Internetes vásárláskor Ön kifizetheti a termék(ek) árát bankkártyás fizetéssel is.  

BANKI UTALÁS 



Internetes vásárláskor Ön kifizetheti a termék(ek) árát banki átutalással is a megadott 

bankszámlaszámra.  

ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK  

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL  

A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 18 óra között történik. Ha utánvéttel kérte a 

csomagot, csak készpénzzel tudja kiegyenlíteni a futárnak az ellenértéket. (GLS FUTÁRSZOLGÁLAT)  

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.   

  

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok  

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 

legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben 

e-mail útján jelezzük.   

JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS  

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide 

nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett 

vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő 

megfizetéséhez köti.   

  

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának 

kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az 

esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja 

el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes 

mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes 

mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.  

  

KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS  

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az 

Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó 

Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.  

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó 

rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely 

tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, 

amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag 

végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. 

Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, 

ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.  

A kommunikáció és a vásárlás nyelve angol, magyar, német. Eladó nem köteles a vásárló tagállami 

szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.  
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Természetes személyekre vonatkozóan eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t 

alkalmazza minden Termék esetében. 

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.  

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben 

valósul meg. 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a 

szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás 

használatával. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár 

kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.  

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. 

Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.  

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási 

díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett 

időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.  

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL  

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) 

korm.rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 

14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

 

AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN  

AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE  

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó 

legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a 

fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel 

összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.  

AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MÓDJA  

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a 

fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 

téríti vissza.  

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 tizennégy napon belül 

visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek 

átadni.   

A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK VISELÉSE  

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.  

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS  



A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése 

felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült. 

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.  

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.  

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

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

termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

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.  

JÓTÁLLÁS  

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.  

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, 

szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.  

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  



Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.  

Három munkanapon belüli csereigény  

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény 

intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó 

tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül 

érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a 

termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.  

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?  

Az Eladó a 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 Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül 

megilletik.  

Szellemi tulajdon: 

A szerződés tárgyát képező termékre vonatkozó valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott 
technológia, know-how, védjegy, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi 
tulajdonjog. 

A felek nyilatkozatai 

A Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy a Vállalkozó az ÁSZF rendelkezéseinek 

megismerését számára lehetővé tette, azokat részletesen áttanulmányozta és az ÁSZF-ben foglalt 

valamennyi feltételt megértette, és egyben tudomásul veszi, elfogadja, hogy az egymás közötti 

jogviszony tekintetében az ÁSZF rendelkezései a Felek mind peren kívüli, mind az esetleges peres 

eljárásában alkalmazásra kerüljenek az eljáró hatóságok, bíróság által. Megrendelő elismeri, hogy 

külön tájékoztatást kapott a Ptk. 6:78 (2) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseiről, mely a 

szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek 

között korábban létrejött jogviszonytól eltér. Tudomásul veszi a Megrendelő, hogy ezen 

rendelkezések az ÁSZF-ben dőlt betűs rendelkezésként szerepelnek. 

 

Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos 

képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek ismeretében. 

  

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2020. 10. 01. 

  


