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Villanyleo.hu

Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerull iktatarsra (utorlag nem hozzarferrheto, kiz), kizarrorlag
elektronikus formarban kerull megkoltersre, nem mino, kizsull írásbeli rrarsbeli szerzo, kizdersnek, magyar
nyelven írásbeli rrordik, magatartarsi kordexre nem utal. A webshop mu, kizkolderservel, megrendelersi, ers
szarllírásbeli rtarsi folyamatarval kapcsolatosan felmerullo, kiz kerrdersek esetern a megadott
elerrheto, kizsergeinken rendelkezerserre arllunk.
Jelen
Asszf
hatarlya
Szolgarltator
weblapjarn
(http://www.villanyleo.hu/,
http://villanyleo.hu) ers aldomainjein tolrterno, kiz jogviszonyokra terjed ki. Jelen Asszf
folyamatosan elerrheto, kiz,
letolltheto, kiz ers nyomtathator a kolvetkezo, kiz weboldalrorl:
https://villanyleo.hu/led-letoltheto-dokumentumok/aszf.pdf
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgarltator neve: TROG Kereskedelmi ers Szolgarltator Korlartolt Felelo, kizssergu, kiz Tarrsasarg
A szolgarltator szerkhelye (ers a panaszkezelers helye): 6724 Szeged, Kenyerrgyarri urt 15.
A szolgarltator elerrheto, kizserge, az igernybe vevo, kizkkel valor kapcsolattartarsra szolgarlor,
rendszeresen hasznarlt elektronikus levelezersi círásbeli rme: info@villanyleo.hu
Cergjegyzerkszarma: 06 09 017507
Adorszarma: 23456983-2-06
Nyilvarntartarsban bejegyzo, kiz hatorsarg neve: Szegedi Tolrvernyszerk, mint Cergbírásbeli rrorsarg
Telefonszarmai:
(Üggyferlszolgarlat): (+36) 70 / 432-8925
A szerzo, kizders nyelve: magyar
A tarrhely-szolgarltator neve, círásbeli rme, e-mail círásbeli rme:
www.megacp.com
3 in 1 Hosting Bt.,
Szerkhely: 2310 Szigetszentmiklors, Forrars u. 12. III/11,
Telefon: +36/24/886-491
E-mail: info@megacp.com
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.

A jelen Szabarlyzatban nem szabarlyozott kerrdersekre, valamint jelen
Szabarlyzat errtelmezerserre a magyar jog az irarnyador, kullolnols tekintettel a
Polgarri Tolrvernykolnyvro, kizl szorlor 2013. ervi V. tolrverny ( Ptk.l) ers az elektronikus
kereskedelmi szolgarltatarsok, az informarciors tarrsadalommal olsszefulggo, kiz
szolgarltatarsok egyes kerrderseiro, kizl szorlor 2001. ervi CVIII. (Elker. tv.) tolrverny,
valamint a fogyasztor ers a varllalkozars kolzoltti szerzo, kizdersek rerszletes
szabarlyairorl szorlor 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozor
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rendelkezerseire. A vonatkozor jogszabarlyok koltelezo, kiz rendelkezersei a felekre
kulloln kikolters nerlkull is irarnyadork.
2.2.

A jelen Szabarlyzat 2018. jurnius 18. napjartorl hatarlyos ers visszavonarsig
hatarlyban marad. A Szolgarltator jogosult egyoldaluran mordosírásbeli rtani a
Szabarlyzatot. A mordosírásbeli rtarsokat a Szolgarltator azok hatarlyba lerperse elo, kiztt 11
(tizenegy) nappal a weboldalakon kolzzerteszi. Felhasznarlork a weboldalak
hasznarlatarval elfogadjark, hogy rarjuk nerzve a weboldalak hasznarlatarval
kapcsolatos valamennyi szabarlyozars automatikusan errvernyes.

2.3.

Felhasznarlor, amennyiben belerp a Szolgarltator arltal ulzemeltetett webshop
weboldalra, vagy annak tartalmart barrmilyen mordon olvassa k akkor is, ha
nem regisztrarlt felhasznarlorja a webshopnak, a Szabarlyzatban foglaltakat
magarra nerzve koltelezo, kiznek ismeri el. Amennyiben a Felhasznarlor nem fogadja
el a felterteleket, nem jogosult a webshop tartalmarnak megtekinterserre.

2.4.

Szolgarltator fenntart magarnak minden jogot a webshop weboldal, annak
barrmely rerszlete ers az azon megjeleno, kiz tartalmak, valamint a weboldal
terjesztersernek tekinteterben. Tilos a webshopon megjeleno, kiz tartalmak vagy
azok barrmely rerszleternek letollterse, elektronikus tarrolarsa, feldolgozarsa ers
errterkesírásbeli rterse a Szolgarltator írásbeli rrarsos hozzarjarrularsa nerlkull.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1.

Felhasznarlor a weboldalon tolrterno, kiz varsarrlarsarval/regisztrarciorjarval kijelenti,
hogy jelen AsSZF, ers a weboldalon kolzzertett Adatkezelersi tarjerkoztator felterteleit
megismerte ers elfogadja, az adatkezelersekhez hozzarjarrul.

3.2.

Felhasznarlor a varsarrlars/regisztrarcior sorarn kolteles a sajart, valors adatait
megadni. A varsarrlars/regisztrarcior sorarn megadott valortlan, vagy mars
szemerlyhez koltheto, kiz adatok esetern a lertrejolvo, kiz elektronikus szerzo, kizders semmis.
Szolgarltator kizarrja felelo, kizssergert, amennyiben Felhasznarlor mars neverben, mars
szemerly adataival veszi igernybe szolgarltatarsait.

3.3.

A Szolgarltatort a Felhasznarlor arltal tervesen ers/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezetheto, kiz szarllírásbeli rtarsi kersedelemerrt, illetve egyerb problermarerrt,
hibarerrt semminemu, kiz felelo, kizsserg nem terheli.

3.4.

A Szolgarltatort nem terheli felelo, kizsserg az abborl adordor karrokerrt, ha Felhasznarlor
a jelszavart elfelejti, vagy az illeterktelenek szarmarra barrmely nem a
Szolgarltatornak felrorhator okborl hozzarferrheto, kizver varlik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1.

A megjelenírásbeli rtett termerkek a webshopon keresztull kizarrorlag online rendelheto, kizk
meg. A termerkekre vonatkozoran megjelenírásbeli rtett arrak forintban errtendo, kizk,
tartalmazzark a tolrvernyben elo, kizírásbeli rrt arfart, azonban nem tartalmazzark a harzhoz
szarllírásbeli rtars dírásbeli rjart. Kulloln csomagolarsi kolltserg nem kerull felszarmírásbeli rtarsra.
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4.2.

A webshopban Szolgarltator rerszletesen feltulnteti a termerk nevert, leírásbeli rrarsart, a
termerkekro, kizl fotort jelenírásbeli rt meg. A termerkek adatlapjarn megjelenírásbeli rtett kerpek
elterrhetnek a valorsargostorl, illusztrarciorkernt szerepelhetnek. Nem varllalunk
felelo, kizsserget a webshopban megjeleno, kiz kerp ers a termerk ternyleges kinerzete
miatti kullolnbolzo, kizserg miatt.

4.3.

Amennyiben akciors arr kerull bevezetersre, Szolgarltator teljes kolru, kizen tarjerkoztatja
Felhasznarlorkat az akciorrorl ers annak pontos ido, kiztartamarrorl.

4.4.

Amennyiben a Szolgarltator minden gondossarga ellenerre hibars arr kerull a
Webarruharz felulleterre, kullolnols tekintettel a nyilvarnvaloran terves, pl. a termerk
kolzismert, arltalarnosan elfogadott vagy becsullt arrartorl jelento, kizsen elterro, kiz, esetleg
rendszerhiba miatt megjeleno, kiz “0l Ft-os vagy “1l Ft-os arrra, akkor a
Szolgarltator nem kolteles a termerket hibars arron szarllírásbeli rtani, hanem felajarnlhatja a
helyes arron tolrterno, kiz szarllírásbeli rtarst, amelynek ismereterben az Üggyferl elarllhat
varsarrlarsi szarnderkartorl.

4.5.

Hibars arr esetern esetben feltu, kizno, kiz errterkararnytalansarg arll fenn a termerk valordi ers
feltulntetett arra kolzoltt, amit egy artlagfogyasztornak azonnal erszlelnie
szulkserges. A Polgarri Tolrvernykolnyvro, kizl szorlor 2013. ervi V. tolrverny (Ptk.) alapjarn
a szerzo, kizders a felek akaratarnak kollcsolnols ers egybehangzor kifejezerservel joln
lertre. Amennyiben a felek nem tudnak megarllapodni a szerzo, kizderses
feltertelekben, azaz nincs meg a felek akaratart kollcsolnolsen ers egybehangzoran
kifejezo, kiz nyilatkozat, abban az esetben nem beszerlhetulnk errvernyesen lertrejoltt
szerzo, kizdersro, kizl, amelyekbo, kizl jogok ers koltelezettsergek fakadnarnak. Ennek alapjarn
a hibars/terves arron visszaigazolt megrendelers semmis szerzo, kizdersnek
tekintendo, kiz.

5. RENDELÉS MENETE
5.1.

Felhasznarlor a regisztrarciorjart kolveto, kizen bejelentkezik a webshopba/vagy
regisztrarcior nerlkull is megkezdheti a varsarrlarst.

5.2.

Felhasznarlor a megvarsarrolni kírásbeli rvarnt termerk, termerkek darabszarmart bearllírásbeli rtja.

5.3.

Felhasznarlor kosarrba helyezi a kivarlasztott termerkeket. Felhasznarlor barrmikor
megtekintheti a kosarr tartalmart a kosarr tartalmal linkre kattintva.

5.4.

Amennyiben Felhasznarlor tovarbbi termerket szeretne kosarrba helyezni,
kivarlasztja a varsarrolok mergl gombot. Ha nem szeretne tovarbbi termerket
varsarrolni, elleno, kizrzi a megvarsarrolni kírásbeli rvarnt termerk darabszarmart. A tolrlers - Xl
ikonra kattintva tolrollheti a kosarr tartalmart. Mennyiserg verglegesírásbeli rterserhez
a frissírásbeli rters/kosarr frissírásbeli rtersel ikonra kattint Felhasznarlor.

5.5.

Felhasznarlor kivarlasztja a szarllírásbeli rtarsi círásbeli rmet, majd a szarllírásbeli rtarsi/fizetersi mordot,
melynek tírásbeli rpusai a kolvetkezo, kizk:
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5.5.1. Fizetersi mordok:
A fizeters szarmla alapjarn kerszpernzzel, artutalarssal, bankkarrtyars fizeterssel, vagy
utarnvertellel jolhet lertre. Astutalarsos fizetersnerl pro-forma szarmla alapjarn a
bankszarmlarra beerrkezo, kiz fizeterskor kerull teljesírásbeli rtersre a megrendelers, melyro, kizl
azonnal kiarllírásbeli rtarsra kerull a szarmla ers a csomaggal egyultt kerull kikulldersre.
Bankkarrtyars fizeters menete
1. Marr van leheto, kizserg biztonsargos CIB Bankon keresztulli bankkarrtyars fizetersre
is. Attorl biztonsargos, hogy a webarruharz csak a megrendelershez szulkserges
informarciorkhoz jut hozzar a bank pedig csuparn a fizetersi tranzakciorhoz
nerlkullolzhetetlen adatokat kapja meg. Fontos, hogy olyan bolngerszo, kizt
hasznarljon, amely tarmogatja az SSL titkosírásbeli rtarshoz szulkserges opciort.
2. A varsarrlars menete:
 Ha kivarlasztotta a kírásbeli rvarnt termerkeket ers a kosararba helyezte o, kizket, akkor
kattintson a bankkarrtyars fizetersre.
 Ezutarn artirarnyírásbeli rtjuk a CIB Bank oldalarra, ahol meg kell adnia a karrtyarja
(MasterCard / VISA / erre alkalmas webkarrtya) adatait.
 Szulkserges adatok: Nerv, Kibocsartor bank neve, Szarmlaszarm, Biztonsargi
kord, Karrtya lejarrati dartuma.
 SMS-ben kap egy kordot, amit beírásbeli rrva verglegesírásbeli rtheti a varsarrlarsi
szarnderkart. A Fizeters gombot kivarlasztva, amennyiben kello, kiz fedezettel
rendelkezik, lertrejoln a tranzakcior.
 Vergull visszaterr a villanyleo.hu oldalarra, ahol visszaigazolarst kap a
sikeres varsarrlarsrorl.
Fontos! Abban az esetben, ha oln nem kerull vissza webarruharzunk oldalarra, a
tranzakcior sikertelennek mino, kizsull. Ügyanez a helyzet arll fenn, ha a CIB Bank
oldalarn a visszal vagy a frissírásbeli rtersl gombra kattint, vagy bezarrja az oldalt
mielo, kiztt visszairarnyírásbeli rtanark honlapunkra.
5.5.2. Szarllírásbeli rtarsi kolltserg:
A szarllírásbeli rtarsi dírásbeli rjakrorl rerszletes adatokat
http://www.villanyleo.hu/szallitasesfizetes

talarl

az

alarbbi

oldalon:

5.6.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiarnyossarg lerp fel a termerkeknerl vagy
az arraknarl, fenntartjuk a jogot a korrekciorra. Ilyen esetben a hiba felismererse
illetve mordosírásbeli rtarsa utarn azonnal tarjerkoztatjuk a vevo, kizt az urj adatokrorl. A vevo, kiz
ezt kolveto, kizen merg egyszer megero, kizsírásbeli rtheti a megrendelerst, vagy leheto, kizserg van
arra, hogy barrmely ferl elarlljon a szerzo, kizdersto, kizl.

5.7.

A fizetendo, kiz vergolsszeg a megrendelers olsszesírásbeli rterse ers visszaigazolor leverl alapjarn
minden kolltserget tartalmaz. A szarmlart, a garancia levelet a csomag
tartalmazza. Felhasznarlor kolteles a csomagot kerzbesírásbeli rterskor a futarr elo, kiztt
megvizsgarlni, ers termerkeken, csomagolarson erszlelt esetleges serrullers esetern
kolteles jegyzo, kizkolnyv felvertelert kerrni, serrullers esetern a csomagot nem kolteles
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artvenni. Ütorlagos, jegyzo, kizkolnyv nerlkulli reklamarciort Szolgarltator nem fogad el! A
csomagok kerzbesírásbeli rterse munkanapokon tolrternik 8-17 orra kolzoltti ido, kizszakban.
5.8.

Az adatok megadarsart kolveto, kizen Felhasznarlor a lmegrendelersl gombra kattintva
tudja elkulldeni megrendelersert, elo, kiztte azonban merg egyszer elleno, kizrizheti a
megadott adatokat, illetve megjegyzerst is kulldhet a megrendelerservel, vagy emailben jelezheti felernk egyerb, rendelerssel kapcsolatos kírásbeli rvarnsargart.

5.9.

Adatbeviteli hibark javírásbeli rtarsa: Felhasznarlor a megrendelersi folyamat lezarrarsa
elo, kiztt minden esetben vissza tud lerpni az elo, kizzo, kiz farzisba, ahol javírásbeli rtani tudja a
bevitt adatokat.

5.10. Felhasznarlor e-mail-ben a megrendelers elkulldersert kolveto, kizen visszaigazolarst
kap. Amennyiben e visszaigazolars Felhasznarlor megrendelersernek elkullderserto, kizl
szarmírásbeli rtott, a szolgarltatars jellegerto, kizl fulggo, kiz elvarrhator hatarrido, kizn belull, de
legkerso, kizbb 48 orrarn belull Felhasznarlorhoz nem errkezik meg, Felhasznarlor az
ajarnlati koltolttserg vagy szerzo, kizderses koltelezettserg alorl mentesull. A
megrendelers ers annak visszaigazolarsa akkor tekintendo, kiz a Szolgarltatorhoz,
illetve az Felhasznarlorhoz megerrkezettnek, amikor az szarmarra hozzarferrheto, kizver
varlik. Szolgarltator kizarrja a visszaigazolarsi felelo, kizssergert, ha a visszaigazolars
azerrt nem errkezik meg ido, kizben, mert Felhasznarlor rossz e-mail círásbeli rmet adott meg
regisztrarciorja sorarn, vagy a fiorkjarhoz tartozor tarrhely telírásbeli rtettserge miatt nem
tud ulzenetet fogadni.
5.11. Felhasznarlor tudomarsul veszi, hogy az elo, kizzo, kiz pontban taglalt visszaigazolars
csuparn automata visszaigazolars, az szerzo, kizderst nem keletkeztet. A szerzo, kizders
akkor joln lertre, amikor Szolgarltator az elo, kizzo, kiz pontban megnevezett automata
visszaigazolarst kolveto, kizen egy urjabb e-mailben errtesírásbeli rti a Felhasznarlort a
megrendelers rerszleteiro, kizl ers varrhator teljesírásbeli rterserro, kizl.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1.

A megrendelersek feldolgozarsa nyitvatartarsi ido, kizben tolrternik. A megrendelers
feldolgozarsakernt megjelollt ido, kizpontokon kírásbeli rvull is van leheto, kizserg a megrendelers
leadarsarra, amennyiben az a munkaido, kiz lejarrta utarn tolrternik, az azt kolveto, kiz
napon kerull feldolgozarsra. Szolgarltator ulgyferlszolgarlata minden esetben
elektronikus urton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesírásbeli rteni a megrendelersert.

6.2.

Asltalarnos teljesírásbeli rtersi hatarrido, kiz raktarron lervo, kiz termerk esetern a visszaigazolarstorl
szarmírásbeli rtott 48 orrarn belull, egyerb esetben 2-3 herten belull

6.3.

Az adarsverteli szerzo, kizders alapjarn a Szolgarltator dolog tulajdonjogarnak
artruharzarsarra, a Felhasznarlor a vertelarr megfizeterserre ers a dolog artvertelerre
kolteles.

6.4.

Ha az elador varllalkozars ers a vevo, kiz fogyasztor, ers az elador varllalja a dolog
vevo, kizholz tolrterno, kiz eljuttatarsart, a karrveszerly akkor szarll art a vevo, kizre, amikor a
vevo, kiz vagy az arltala kijelollt harmadik szemerly birtokba veszi a dolgot. A
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karrveszerly a fuvarozornak tolrterno, kiz artadarskor artszarll a vevo, kizre, ha a fuvarozort a
vevo, kiz bírásbeli rzta meg, felterve, hogy a fuvarozort nem az elador ajarnlotta.
6.5.

Ha az elador varllalkozars ers a vevo, kiz fogyasztor, a felek elterro, kiz megarllapodarsarnak
hiarnyarban, az elador (jelen AsSZF szerint: Szolgarltator) a szerzo, kizders megkoltersert
kolveto, kizen kersedelem nerlkull, de legkerso, kizbb harminc napon belull kolteles a vevo, kiz
(Felhasznarlor) rendelkezerserre bocsartani a dolgot.

6.6.

Az Szolgarltator kersedelme esetern a Felhasznarlor jogosult porthatarrido, kizt tu, kizzni. Ha
az elador a porthatarrido, kizn belull nem teljesírásbeli rt, a vevo, kiz jogosult a szerzo, kizdersto, kizl
elarllni.

6.7.

A Felhasznarlor porthatarrido, kiz tu, kizzerse nerlkull jogosult a szerzo, kizdersto, kizl elarllni, ha
a) a Szolgarltator a szerzo, kizders teljesírásbeli rtersert megtagadta; vagy
b) a szerzo, kizderst a felek megarllapodarsa szerint vagy a szolgarltatars felismerheto, kiz
rendeltetersernerl fogva a meghatarrozott teljesírásbeli rtersi ido, kizben - ers nem marskor kellett volna teljesírásbeli rteni.

6.8.

Ha Szolgarltator a szerzo, kizdersben varllalt koltelezettsergert azerrt nem teljesírásbeli rti, mert
a szerzo, kizdersben meghatarrozott termerk nem arll rendelkezerserre, kolteles erro, kizl
Felhasznarlort haladerktalanul tarjerkoztatni, valamint Felhasznarlor arltal fizetett
olsszeget haladerktalanul visszaterrírásbeli rteni.

7. ELÁLLÁS JOGA
1.1.

Az Eurorpai Parlament ers a Tanarcs 2011/83/EÜ szarmur irarnyelvernek, tovarbbar a
fogyasztor ers a varllalkozars kolzoltti szerzo, kizdersek rerszletes szabarlyairorl szorlor
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabarlyozarsa errtelmerben Fogyasztor a
megrendelt termerk kerzhez vertelerto, kizl szarmírásbeli rtott 14 napon belull indokolars
nerlkull elarllhat a szerzo, kizdersto, kizl, visszakulldheti a megrendelt termerket. Jelen
tarjerkoztator hiarnyarban jogosult Fogyasztor 1 erv eltelterig gyakorolni az elarllarsi
jogart. Ha a Szolgarltator a termerk kerzhezvertelernek vagy a szerzo, kizders
megkoltersernek napjartorl szarmírásbeli rtott 14 nap lejarrtart kolveto, kizen, de 12 hornapon
belull megadja a tarjerkoztatarst, urgy az elarllarsra nyitva arllor hatarrido, kiz e
tarjerkoztatars kolzlerserto, kizl szarmírásbeli rtott 14 nap.

1.2.

Az elarllarsi jog gyakorlarsarra nyitva arllor ido, kiz attorl a naptorl szarmírásbeli rtott 14 nap
elteltervel jarr le, amelyen Fogyasztor, vagy az arltala megjelollt, a fuvarozortorl
elterro, kiz harmadik szemerly a termerket artveszi.

1.3.

Fogyasztor a szerzo, kizders megkoltersernek napja, ers a termerk artvertelernek napja
kolzoltti ido, kizszakban is gyakorolhatja elarllarsi jogart.

1.4.

A termerk visszakulldersernek kolltsergert a fogyasztornak kell viselnie, a
varllalkozars nem varllalta e kolltserg viselersert.

1.5.

Az elarllarsi jog gyakorlarsa esetern a Fogyasztort a termerk visszajuttatarsarnak
kolltsergern kírásbeli rvull mars kolltserg nem terheli.
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1.6.

Nem illeti meg az elarllarsi jog Fogyasztort olyan nem elo, kizre gyarrtott termerk
eseterben, amelyet a fogyasztor utasírásbeli rtarsa alapjarn vagy kifejezett kerrerserre
arllírásbeli rtottak elo, kiz, vagy olyan termerk eseterben, amelyet egyerrtelmu, kizen a fogyasztor
szemerlyerre szabtak.

1.7.

A fogyasztor szintern nem gyakorolhatja az elarllarsi jogart
a. a szolgarltatars nyurjtarsarra irarnyulor szerzo, kizders eseterben a szolgarltatars
egerszernek teljesírásbeli rtersert kolveto, kizen, ha a varllalkozars a teljesírásbeli rterst a fogyasztor
kifejezett, elo, kizzetes beleegyezerservel kezdte meg, ers a fogyasztor tudomarsul
vette, hogy a szolgarltatars egerszernek teljesírásbeli rtersert kolveto, kizen felmondarsi jogart
elveszírásbeli rti;
b. olyan termerk vagy szolgarltatars tekinteterben, amelynek arra, illetve dírásbeli rja a
pernzpiac varllalkozars arltal nem befolyarsolhator, az elarllarsi jog gyakorlarsarra
nyitva arllor hatarrido, kiz alatt is lehetserges ingadozarsartorl fulgg;
c. romlandor vagy mino, kizsergert rolvid ideig mego, kizrzo, kiz termerk tekinteterben;
d. olyan zarrt csomagolarsur termerk tekinteterben, amely egerszsergverdelmi vagy
higierniai okokborl az artadarst kolveto, kiz felbontarsa utarn nem kulldheto, kiz vissza;
e. olyan termerk tekinteterben, amely jellegernerl fogva az artadarst kolveto, kizen
elvarlaszthatatlanul vegyull mars termerkkel;
f. olyan alkoholtartalmur ital tekinteterben, amelynek ternyleges errterke a
varllalkozars arltal nem befolyarsolhator mordon a piaci ingadozarsoktorl fulgg, ers
amelynek arrarrorl a felek az adarsverteli szerzo, kizders megkoltersekor arllapodtak
meg, azonban a szerzo, kizders teljesírásbeli rterserre csak a megkoltersto, kizl szarmírásbeli rtott
harmincadik napot kolveto, kizen kerull sor;
g. olyan varllalkozarsi szerzo, kizders eseterben, amelynerl a varllalkozars a fogyasztor
kifejezett kerrerserre keresi fel a fogyasztort sulrgo, kizs javírásbeli rtarsi vagy karbantartarsi
munkarlatok elvergzerse cerljarborl;
h. lezarrt csomagolarsur hang-, illetve kerpfelvertel, valamint szarmírásbeli rtorgerpes
szoftver perldarnyarnak adarsvertele tekinteterben, ha az artadarst kolveto, kizen a
fogyasztor a csomagolarst felbontotta;
i. hírásbeli rrlap, folyorirat ers ido, kizszaki lap tekinteterben, az elo, kizfizeterses szerzo, kizdersek
kivertelervel;
j. nyilvarnos arrverersen megkoltoltt szerzo, kizdersek eseterben;
k. lakarscerlur szolgarltatars kivertelervel szarllarsnyurjtarsra irarnyulor szerzo, kizders,
fuvarozars, szemerlygerpjarrmu, kiz-kollcsolnzers, ertkezteters vagy szabadido, kizs
teverkenysergekhez kapcsolordor szolgarltatarsra irarnyulor szerzo, kizders eseterben,
ha a szerzo, kizdersben meghatarrozott teljesírásbeli rtersi hatarrnapot vagy hatarrido, kizt
koltolttek ki;
l. a nem tarrgyi adathordozorn nyurjtott digitarlis adattartalom tekinteterben, ha
a varllalkozars a fogyasztor kifejezett, elo, kizzetes beleegyezerservel kezdte meg a
teljesírásbeli rterst, ers a fogyasztor e beleegyezerservel egyideju, kizleg nyilatkozott annak
tudomarsul vertelerro, kizl, hogy a teljesírásbeli rters megkezdersert kolveto, kizen elveszírásbeli rti az
elarllarsi jogart.

1.8.

Szolgarltator a termerk visszaerrkezersert/vagy az elarllarsi nyilatkozat megerrkeztert
kolveto, kizen a fenti jogszabarlyok errtelmerben haladerktalanul, de legkerso, kizbb 14
napon belull visszaterrírásbeli rti a kifizetett olsszeget a Fogyasztor rerszerre, beleerrtve a
szarllírásbeli rtarsi dírásbeli rjat is.
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1.9.

A visszaterrírásbeli rters sorarn az eredeti ulgylet sorarn alkalmazott fizetersi morddal
egyezo, kiz fizetersi mordot alkalmazunk, kiverve, ha Fogyasztor mars fizetersi mord
igernybevertelerhez kifejezetten a hozzarjarrularsart adja; e visszaterrírásbeli rtersi mord
alkalmazarsarborl kifolyorlag Fogyasztort semmilyen tolbbletkolltserg nem terheli.

1.10. Fogyasztor kolteles az arrukat indokolatlan kersedelem nerlkull, de a szerzo, kizdersto, kizl
valor elarllarsarra vonatkozor errtesírásbeli rters Szolgarltator rerszerre tolrterno, kiz megkullderserto, kizl
szarmírásbeli rtott 14 napnarl semmiferlekerppen sem kerso, kizbb visszakulldeni vagy
Szolgarltator círásbeli rmen leadni.
1.11. Fogyasztornak írásbeli rrarsban tolrterno, kiz elarllars esetern elegendo, kiz az elarllarsi nyilatkozatot
megkulldenie 14 napon belull.
1.12. Fogyasztor akkor tartja be a hatarrido, kizt, ha a 14 napos ido, kizszak letelte elo, kiztt
visszakulldi, vagy artadja a termerk(eke)t. A visszakullders hatarrido, kizben
teljesírásbeli rtettnek mino, kizsull, ha a fogyasztor a termerket a hatarrido, kiz lejarrta elo, kiztt
elkulldi.
1.13. A fogyasztor kizarrorlag a termerk visszakulldersernek kolzvetlen kolltsergert viseli,
kiverve, ha a varllalkozars varllalta e kolltserg viselersert.
1.14. A Szolgarltator nem kolteles a Fogyasztor rersze megterrírásbeli rteni azon
tolbbletkolltsergeket, amely a Szolgarltator arltal felkírásbeli rnarlt legolcsorbb szokarsos
fuvarozarsi mordtorl elterro, kiz szarllírásbeli rtarsi mord varlasztarsarborl adordik.
1.15. A visszaterrírásbeli rterst Szolgarltator mindaddig visszatarthatja, amírásbeli rg vissza nem kapta
az arru(ka)t, vagy Fogyasztor bizonyírásbeli rterkot nem szolgarltatott arra vonatkozoran,
hogy azokat visszakulldte: a ketto, kiz kolzull a korarbbi ido, kizpontot kell figyelembe
venni.
1.16. Amennyiben Fogyasztor erlni szeretne elarllarsi jogarval, annak jelzersert megteheti
Szolgarltator elerrheto, kizsergeinek valamelyikern írásbeli rrarsban (akarr a mellerkelt adatlap
segírásbeli rtsergervel), telefonon, vagy akarr szemerlyesen is. Postai urton írásbeli rrarsban tolrterno, kiz
jelzers alkalmarval a postarra adars ido, kizpontjart vesszulk figyelembe, telefonon
tolrterno, kiz jelzers alkalmarval pedig a telefonon tolrterno, kiz jelzersert. Postai urton
tolrterno, kiz jelzers esetern ajarnlott kulldemernykernt, csomagkernt valor jelzerst fogad el
Szolgarltator. A megrendelt termerket postai urton, vagy futarrszolgarlat
segírásbeli rtsergervel juttathatja vissza Fogyasztor Szolgarltator rerszerre.
1.17. A fogyasztor csak a termerk jellegernek, tulajdonsargainak ers mu, kizkoldersernek
megarllapírásbeli rtarsarhoz szulkserges hasznarlatot meghalador hasznarlatborl eredo, kiz
errterkcsolkkenerserrt felel.
1.18.

A fogyasztor ers a varllalkozars kolzoltti szerzo, kizdersek rerszletes szabarlyairorl szorlor
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt errheto, kiz el.

1.19.

Az Eurorpai Parlament ers a Tanarcs 2011/83/EÜ szarmur irarnyelve itt errheto, kiz el.
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1.20. Fogyasztor egyerb panaszarval is megkeresheti
Szabarlyzatban talarlhator elerrheto, kizsergeken.

Szolgarltatort

a

jelen

1.21. Az elarllarsi jog csak a Polgarri Tolrvernykolnyv szerinti fogyasztornak mino, kizsullo, kiz
Felhasznarlorkat illeti meg.
1.22. Az elarllarsi jog nem illeti meg a varllalkozarst, azaz az olyan szemerlyt, aki a
szakmarja, olnarllor foglalkozarsa vagy ulzleti teverkenyserge kolrerben jarr e.
1.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:
1.23.1. Amennyiben a Fogyasztor erlni kírásbeli rvarn az elarllarsi joggal, urgy kolteles az elarllarsi
szarnderkart a Szolgarltator elerrheto, kizsergein jelezni.
1.23.2. Fogyasztor hatarrido, kizben gyakorolja elarllarsi jogart, amennyiben a termerk
kerzhezvertelerto, kizl szarmírásbeli rtott 14. nap lejarrta elo, kiztt elkulldi elarllarsi nyilatkozatart.
Israrsban tolrterno, kiz elarllars esetern elerg csak az elarllarsi nyilatkozatot elkulldeni 14
napon belull. Postai urton tolrterno, kiz jelzers alkalmarval a postarra adars dartumart,
email vagy telefaxon keresztull tolrterno, kiz errtesírásbeli rters esetern az email illetve a fax
kulldersernek idejert veszi figyelembe.
1.23.3. A Fogyasztor elarllars esetern kolteles a megrendelt termerket a Szolgarltator círásbeli rmerre
kersedelem nerlkull, de legkerso, kizbb elarllarsi nyilatkozatarnak kolzlerserto, kizl szarmírásbeli rtott
14 napon belull visszakulldeni. A hatarrido, kiz betartottnak mino, kizsull, amennyiben a
14 napos hatarrido, kiz letelte elo, kiztt elkulldi a termerket (tehart nem kell megerrkezni
14 napon belull). A megrendelo, kiz viseli az elarllarsi jog gyakorlarsa miatt az arru
visszaszolgarltatarsarval kapcsolatban felmerullo, kiz kolltsergeket.
1.23.4. A Szolgarltator azonban nem kolteles a Fogyasztor rersze megterrírásbeli rteni azon
tolbbletkolltsergeket, amely a Szolgarltator arltal felkírásbeli rnarlt legolcsorbb szokarsos
fuvarozarsi mordtorl elterro, kiz szarllírásbeli rtarsi mord varlasztarsarborl adordik. A Fogyasztor a
szerzo, kizders megkoltersernek napja ers a termerk artvertelernek napja kolzoltti
ido, kizszakban is gyakorolja elarllarsi jogart.
1.23.5. Tolbb termerk adarsvertelekor, amennyiben az egyes termerkek szarllírásbeli rtarsa elterro, kiz
ido, kizpontban tolrternik, urgy az utoljarra szolgarltatott termerk, illetve tolbb tertelbo, kizl
vagy darabborl arllor termerk esetern az utoljarra kerzbesírásbeli rtett tertelnek vagy darab
kerzhezvertelto, kizl szarmírásbeli rtott 14 napon belull erlhet a varsarrlor az elarllarsi joggal.

8. Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés
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A koltelezett hibarsan teljesírásbeli rt, ha a szolgarltatars a teljesírásbeli rters ido, kizpontjarban nem felel
meg
a
szerzo, kizdersben
vagy
jogszabarlyban
megarllapírásbeli rtott
mino, kizsergi
kolvetelmernyeknek. Nem teljesírásbeli rt hibarsan a koltelezett, ha a jogosult a hibart a
szerzo, kizderskolters ido, kizpontjarban ismerte, vagy a hibart a szerzo, kizderskolters ido, kizpontjarban
ismernie kellett.
Fogyasztor ers varllalkozars kolzoltti szerzo, kizdersben semmis az a kikolters, amely e
fejezetnek a kellerkszavatossargra ers a jortarllarsra vonatkozor rendelkezerseito, kizl a
fogyasztor hartrarnyarra terr el.
Kellékszavatosság
8.1.

Milyen esetben erlhet Felhasznarlor a kellerkszavatossargi jogarval?
Felhasznarlor a Szolgarltator hibars teljesírásbeli rterse esetern a Szolgarltatorval szemben
kellerkszavatossargi igernyt errvernyesírásbeli rthet a Polgarri Tolrvernykolnyv szabarlyai
szerint.

8.2.

Milyen jogok illetik meg a Felhasznarlort a kellerkszavatossargi igernye alapjarn?
Felhasznarlor k varlasztarsa szerint k az alarbbi kellerkszavatossargi igernyekkel
erlhet: kerrhet kijavírásbeli rtarst vagy kicsererlerst, kiverve, ha az ezek kolzull a Felhasznarlor
arltal varlasztott igerny teljesírásbeli rterse lehetetlen vagy a varllalkozars szarmarra mars
igernye teljesírásbeli rterserhez kerpest ararnytalan tolbbletkolltserggel jarrna. Ha a kijavírásbeli rtarst
vagy a kicsererlerst nem kerrte, illetve nem kerrhette, urgy igernyelheti az
ellenszolgarltatars ararnyos leszarllírásbeli rtarsart vagy a hibart a varllalkozars kolltsergerre
Felhasznarlor is kijavírásbeli rthatja, illetve marssal kijavírásbeli rttathatja vagy k vergso, kiz esetben k
a szerzo, kizdersto, kizl is elarllhat. Varlasztott kellerkszavatossargi jogarrorl egy marsikra is
artterrhet, az artterrers kolltsergert azonban Felhasznarlor viseli, kiverve, ha az indokolt
volt, vagy arra a varllalkozars adott okot.

8.3.

Milyen hatarrido, kizben errvernyesírásbeli rtheti Felhasznarlor kellerkszavatossargi igernyert?
Felhasznarlor kolteles a hibart annak felfedezerse utarn haladerktalanul, de nem
kerso, kizbb, mint a hiba felfedezerserto, kizl szarmírásbeli rtott ketto, kiz hornapon belull kolzollni.
Ügyanakkor felhírásbeli rvjuk a figyelmert, hogy a szerzo, kizders teljesírásbeli rterserto, kizl szarmírásbeli rtott kert
erves elervullersi hatarrido, kizn turl kellerkszavatossargi jogait marr nem errvernyesírásbeli rtheti.

8.4.

Kivel szemben errvernyesírásbeli rtheti kellerkszavatossargi igernyert?
Felhasznarlor a Szolgarltatorval szemben errvernyesírásbeli rtheti kellerkszavatossargi
igernyert.

8.5.

Milyen egyerb feltertele van kellerkszavatossargi jogai errvernyesírásbeli rtersernek?
A teljesírásbeli rtersto, kizl szarmírásbeli rtott hat hornapon belull a kellerkszavatossargi igernye
errvernyesírásbeli rtersernek a hiba kolzlersern turl nincs egyerb feltertele, ha Felhasznarlor
igazolja, hogy a termerket, illetve a szolgarltatarst a webshopot ulzemelteto, kiz
varllalkozars nyurjtotta. A teljesírásbeli rtersto, kizl szarmírásbeli rtott hat hornap eltelte utarn azonban
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marr Felhasznarlor kolteles bizonyírásbeli rtani, hogy az Felhasznarlor arltal felismert hiba
marr a teljesírásbeli rters ido, kizpontjarban is megvolt.
Termékszavatosság
8.6.

Milyen esetben erlhet Felhasznarlor a termerkszavatossargi jogarval?
Ingor dolog (termerk) hibarja esetern Felhasznarlor k varlasztarsa szerint k
kellerkszavatossargi vagy termerkszavatossargi igernyt errvernyesírásbeli rthet.

8.7.

Milyen jogok illetik meg Felhasznarlort termerkszavatossargi igernye alapjarn?
Termerkszavatossargi igernykernt Felhasznarlor kizarrorlag a hibars termerk
kijavírásbeli rtarsart vagy kicsererlersert kerrheti.

8.8.

Milyen esetben mino, kizsull a termerk hibarsnak?
A termerk akkor hibars, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatarlyos
mino, kizsergi kolvetelmernyeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyarrtor arltal
adott leírásbeli rrarsban szereplo, kiz tulajdonsargokkal.

8.9.

Milyen hatarrido, kizben errvernyesírásbeli rtheti Felhasznarlor termerkszavatossargi igernyert?
Termerkszavatossargi igernyert Felhasznarlor a termerk gyarrtor arltali forgalomba
hozatalartorl szarmírásbeli rtott kert erven belull errvernyesírásbeli rtheti. E hatarrido, kiz elteltervel e
jogosultsargart elveszti.

8.10. Kivel szemben ers milyen egyerb feltertellel errvernyesírásbeli rtheti termerkszavatossargi
igernyert?
Termerkszavatossargi igernyert kizarrorlag az ingor dolog gyarrtorjarval vagy
forgalmazorjarval szemben gyakorolhatja. A termerk hibarjart termerkszavatossargi
igerny errvernyesírásbeli rterse esetern Felhasznarlornak kell bizonyírásbeli rtania.
8.11. A gyarrtor (forgalmazor) milyen esetben mentesull termerkszavatossargi
koltelezettserge alorl?
A gyarrtor (forgalmazor) kizarrorlag akkor mentesull termerkszavatossargi
koltelezettserge alorl, ha bizonyírásbeli rtani tudja, hogy:
k a termerket nem ulzleti teverkenyserge kolrerben gyarrtotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
k a hiba a tudomarny ers a technika arllarsa szerint a forgalomba hozatal
ido, kizpontjarban nem volt felismerheto, kiz vagy
k a termerk hibarja jogszabarly vagy koltelezo, kiz hatorsargi elo, kizírásbeli rrars alkalmazarsarborl
ered.
A gyarrtornak (forgalmazornak) a mentesullershez elegendo, kiz egy okot
bizonyírásbeli rtania.
Felhírásbeli rvom figyelmert, hogy ugyanazon hiba miatt kellerkszavatossargi ers
termerkszavatossargi igernyt egyszerre, egymarssal parrhuzamosan nem
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errvernyesírásbeli rthet. Termerkszavatossargi igernyernek eredmernyes errvernyesírásbeli rterse
esetern azonban a kicsererlt termerkre, illetve kijavírásbeli rtott rerszre vonatkozor
kellerkszavatossargi igernyert a gyarrtorval szemben errvernyesírásbeli rtheti.
Jótállás
8.12. Milyen esetben erlhet fogyasztor a jortarllarsi jogarval?
Hibars teljesírásbeli rters esetern az egyes tartors fogyasztarsi cikkekre vonatkozor koltelezo, kiz
jortarllarsrorl szorlor 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapjarn a Szolgarltator
jortarllarsra kolteles, ha a felhasznarlor fogyasztornak mino, kizsull.
8.13. Felhasznarlort milyen jogok ers milyen hatarrido, kizn belull illetik meg jortarllars
alapjarn?
A jortarllars ido, kiztartama egy erv. A jortarllarsi hatarrido, kiz a fogyasztarsi cikk fogyasztor
rerszerre tolrterno, kiz artadarsa, vagy ha az ulzembe helyezerst a forgalmazor vagy
annak megbírásbeli rzottja vergzi, az ulzembe helyezers napjarval kezdo, kizdik.
Jortarllarsi igernye alapjarn a jogosult varlasztarsa szerint
i.

ii.

kijavírásbeli rtarst vagy kicsererlerst igernyelhet, kiverve, ha a varlasztott
jortarllarsi jog teljesírásbeli rterse lehetetlen, vagy ha az a koltelezettnek marsik jortarllarsi igerny teljesírásbeli rterservel olsszehasonlírásbeli rtva - ararnytalan
tolbbletkolltserget eredmernyezne, figyelembe verve a szolgarltatars
hibartlan arllapotban kerpviselt errterkert, a szerzo, kizdersszegers surlyart ers
a jortarllarsi jog teljesírásbeli rterservel a jogosultnak okozott errdekserrelmet;
vagy
az ellenszolgarltatars ararnyos leszarllírásbeli rtarsart igernyelheti, a hibart a
koltelezett kolltsergerre maga kijavírásbeli rthatja vagy marssal
kijavírásbeli rttathatja, vagy a szerzo, kizdersto, kizl elarllhat, ha a koltelezett a
kijavírásbeli rtarst vagy a kicsererlerst nem varllalta, e koltelezettsergernek a
(...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavírásbeli rtarshoz
vagy kicsererlershez fu, kizzo, kizdo, kiz errdeke megszu, kiznt.

Jelenterktelen hiba miatt elarllarsnak nincs helye.
A kijavírásbeli rtarst vagy kicsererlerst - a dolog tulajdonsargaira ers a jogosult arltal
elvarrhator rendelteterserre figyelemmel - megfelelo, kiz hatarrido, kizn belull, a jogosult
errdekeit kírásbeli rmerlve kell elvergezni.
8.14. Mikor mentesull a varllalkozars a jortarllarsi koltelezettserge alorl?
A Szolgarltator jortarllarsi koltelezettserge alorl csak abban az esetben mentesull, ha
bizonyírásbeli rtja, hogy a hiba oka a teljesírásbeli rters utarn keletkezett. Felhírásbeli rvjuk a figyelmert,
hogy ugyanazon hiba miatt kellerkszavatossargi ers jortarllarsi igernyt, illetve
termerkszavatossargi ers jortarllarsi igernyt egyszerre, egymarssal parrhuzamosan
nem errvernyesírásbeli rthet, egyerbkernt viszont fogyasztort a jortarllarsborl fakador jogok a
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termerk-ers kellerkszavatossarg fejezetekben leírásbeli rrt jogosultsargoktorl fulggetlenull
megilletik.
8.15. Szolgarltator nem tartozik jortarllarssal a jortarllarsi ido, kizn turl (szakmailag elvarrhator
erlettartam) a termerszetes elhasznarlordarsborl/avularsborl szarrmazor karrokerrt.
8.16. Szolgarltator nem tartozik tovarbbar szavatossarggal, illetve jortarllarssal az olyan
karrokerrt, amelyek a karrveszerly artszarllarsa utarni hibars vagy gondatlan
kezelersbo, kizl, turlzott igernybevertelbo, kizl, illetve a meghatarrozottorl elterro, kiz
behatarsokborl, illetve egyerb, a termerkek nem rendeltetersszeru, kiz hasznarlatarborl
keletkeztek.
8.17. Ha a fogyasztor a fogyasztarsi cikk meghibarsodarsa miatt a varsarrlarstorl (ulzembe
helyezersto, kizl) szarmírásbeli rtott harrom munkanapon belull errvernyesírásbeli rt csereigernyt,
Szolgarltator kolteles a fogyasztarsi cikket kicsererlni, felterve, hogy a
meghibarsodars a rendeltetersszeru, kiz hasznarlatot akadarlyozza.
8.18. Egyes termerkekre a garancia 3 erv, a termerk adatlapjarn kulloln feltulntetett a 3
erv garancia.
9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
9.1.

Fogyasztor ers varllalkozars kolzoltti szerzo, kizdersben a felek megarllapodarsa a
rendelet rendelkezerseito, kizl a fogyasztor hartrarnyarra nem terrhet el.

9.2.

A fogyasztor koltelesserge a szerzo, kizders megkoltersernek bizonyírásbeli rtarsa (szarmlarval,
vagy akarr csak nyugtarval).

9.3.

A szavatossargi koltelezettserg teljesírásbeli rterservel kapcsolatos kolltsergek a Szolgarltatort
terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.

A Szolgarltator a fogyasztor narla bejelentett szavatossargi vagy jortarllarsi igernyerro, kizl
jegyzo, kizkolnyvet kolteles felvenni.

9.5.

A jegyzo, kizkolnyv marsolatart haladerktalanul, igazolhator mordon a fogyasztor
rendelkezerserre kell bocsartani.

9.6.

Ha a Szolgarltator a fogyasztor szavatossargi vagy jortarllarsi igernyernek
teljesírásbeli rtheto, kizsergerro, kizl annak bejelentersekor nem tud nyilatkozni, arllarspontjarrorl k
az igerny elutasírásbeli rtarsa esetern az elutasírásbeli rtars indokarrorl ers a berkerlteto, kiz testullethez
fordulars leheto, kizsergerro, kizl is k olt munkanapon belull, igazolhator mordon kolteles
errtesírásbeli rteni a fogyasztort.

9.7.

A Szolgarltator a jegyzo, kizkolnyvet az annak felvertelerto, kizl szarmírásbeli rtott harrom ervig
kolteles mego, kizrizni, ers azt az elleno, kizrzo, kiz hatorsarg kerrerserre bemutatni.

9.8.

A Szolgarltatornak tolrekednie kell arra, hogy a kijavírásbeli rtarst vagy kicsererlerst
legfeljebb tizenolt napon belull elvergezze.
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10.VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Szolgarltator koltelezettserge teljesírásbeli rterserhez kolzremu, kizkoldo, kizt jogosult igernybe
venni. Ennek jogellenes magatartarsarerrt teljes felelo, kizsserggel tartozik, urgy,
mintha a jogellenes magatartarst sajart maga kolvette volna el.
10.2. Ha a jelen Szabarlyzat barrmely rersze errvernytelenner, jogtalannar vagy
errvernyesírásbeli rthetetlenner varlik, az a fennmarador rerszek errvernyessergert,
jogszeru, kizsergert ers errvernyesírásbeli rtheto, kizsergert nem errinti.
10.3. Amennyiben Szolgarltator a Szabarlyzat alapjarn megilleto, kiz jogart nem gyakorolja,
a joggyakorlars elmulasztarsa nem tekintheto, kiz az adott jogrorl valor lemondarsnak.
Barrmilyen jogrorl tolrterno, kiz lemondars csak az erre vonatkozor kifejezett írásbeli rrarsbeli
nyilatkozat esetern errvernyes. Az hogy a Szolgarltator egy alkalommal nem
ragaszkodik szigoruran a Szabarlyzat valamely lernyegi feltertelerhez, vagy
kikolterserhez nem jelenti azt, hogy lemond arrorl, hogy a kerso, kizbbiekben
ragaszkodjon az adott feltertel vagy kikolters szigorur betartarsarhoz.
10.4. Az Szolgarltator szabadon mordosírásbeli rthatja az Asltalarnos Varsarrlarsi Felterteleket.
Minden mordosírásbeli rtars abban az ido, kizpontban lerp erletbe, amikor a mordosírásbeli rtars
szolvege megjelenik a villanyleo.hu weboldalain.
10.5. A biztonsargos ulzletmenet ers a visszaerlersek elkerullerse errdekerben az
Szolgarltator fenntartja magarnak a jogot, hogy csak feltertelekhez koltve, vagy
egyarltalarn ne szolgarlja ki azokat a Felhasznarlorkat, illetve errvernytelennek
nyilvarnírásbeli rtsa azon Felhasznarlork megrendelerseit, akik barrmilyen formarban
megserrtik az Asltalarnos Varsarrlarsi Feltertelekben foglaltakat, vagy barrmilyen
mars mordon karrt okoznak az Szolgarltatornak.
10.6. Az Szolgarltator nem vonhator felelo, kizssergre vis major esetern. Vis majornak
mino, kizsullnek kullolnolsen az internetes harlorzatban bekolvetkezett olyan hibarkat,
melyek akadarlyozzark a villanyleo.hu webarruharz zavartalan mu, kizkoldersert ers a
webarruharz oldalain tolrterno, kiz megrendelerst (varsarrlarst), tovarbbar, ha a mu, kizkoldersi
hibarval olsszefulggersben az interneten kulldoltt ers fogadott adat elveszik, vagy
megserrull.
10.7. Szolgarltator ers Felhasznarlor vitars ulgyeiket berkers urton prorbarljark rendezni.
11.PANASZKEZELÉS RENDJE
11.1. Asruharzunk cerlja, hogy valamennyi megrendelerst megfelelo, kiz mino, kizsergben, a
megrendelo, kiz teljes megelergedettserge mellett teljesírásbeli rtsen. Amennyiben
Felhasznarlornak mergis valamilyen panasza van a szerzo, kizderssel vagy annak
teljesírásbeli rterservel kapcsolatban, urgy panaszart a fenti telefonon, e-mail círásbeli rmen, vagy
leverl urtjarn is kolzollheti.
11.2. Szolgarltator a szorbeli panaszt azonnal megvizsgarlja, ers szulkserg szerint
orvosolja. Ha a varsarrlor a panasz kezelerservel nem errt egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgarlarsa nem lehetserges, a Szolgarltator a panaszrorl ers az azzal
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kapcsolatos arllarspontjarrorl haladerktalanul jegyzo, kizkolnyvet vesz fel, s annak egy
marsolati perldarnyart artadja a varsarrlornak.
11.3. Az írásbeli rrarsbeli panaszt a Szolgarltatarst 30 napon belull írásbeli rrarsban megvarlaszolja. A
panaszt elutasírásbeli rtor arllarspontjart megindokolja. A panaszrorl felvett jegyzo, kizkolnyvet
ers a varlasz marsolati perldarnyart olt ervig mego, kizrzi a Szolgarltator, ers azt az
elleno, kizrzo, kiz hatorsargoknak kerrersulkre bemutatja.
11.4. Tarjerkozatjuk, hogy a panaszarnak elutasírásbeli rtarsa esetern panaszarval hatorsargi vagy
berkerlteto, kiz testullet eljarrarsart kezdemernyezheti, az alarbbiak szerint:
11.5. A Fogyasztor panasszal fordulhat a fogyasztorverdelmi hatorsarghoz:
A fogyasztorverdelmi hatorsarg kijelollerserro, kizl szorlor 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint kolzigazgatarsi hatorsargi ulgyekben elso, kizfokon a jarrarsi hivatal,
illetve a megyeszerkhely szerinti jarrarsi hivatal, marsodfokon orszargos
illeterkesserggel a Pest Megyei Kormarnyhivatal jarr el. A jarrarsi hivatalok
elerrheto, kizsergei: http://jarasinfo.gov.hu
11.6. A Fogyasztornak panasza esetern leheto, kizserge van berkerlteto, kiz testullethez fordulni,
melyek elerrheto, kizsergert itt talarlja:
Barcs-Kiskun Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 6000 Kecskemert, Asrpard krt. 4.
Telefonszarma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax szarma: (76) 501-538
Nerv: Martyus Mariann
E-mail círásbeli rm: bkmkik@mail.datanet.hu;

Csongrard Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 6721 Szeged, Parrizsi krt. 8-12.
Telefonszarma: (62) 554-250/118 mellerk
Fax szarma: (62) 426-149
Nerv: Derkarny Larszlor, Jerney Zoltarn
E-mail círásbeli rm: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Baranya Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 7625 Percs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezersi círásbeli rme: 7602 Percs, Pf. 109.
Telefonszarma: (72) 507-154
Fax szarma: (72) 507-152
Nerv: Dr. Bodnarr Jorzsef
E-mail círásbeli rm: bekelteto@pbkik.hu;

Fejerr Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 8000 Szerkesfeherrvarr, Hosszursertaterr 4-6.
Telefonszarma: (22) 510-310
Fax szarma: (22) 510-312
Nerv: Kirst Larszlor
E-mail círásbeli rm: fmkik@fmkik.hu;

Berkers Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 5601 Berkerscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszarma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax szarma: (66) 324-976
Nerv: Dr. Bagdi Larszlor
E-mail círásbeli rm: bmkik@bmkik.hu;

Gyo, kizr-Moson-Sopron Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 9021 Gyo, kizr, Szent Istvarn urt 10/a.
Telefonszarma: (96) 520-202; 520-217
Fax szarma: (96) 520-218
Nerv: Horvarth Larszlor
E-mail círásbeli rm: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Borsod-Abaurj-Zemplern Megyei Berkerlteto, kiz
Testullet
Círásbeli rme: 3525 Miskolc, Szentparli u. 1.
Telefonszarma: (46) 501-091, 501-870
Fax szarma: (46) 501-099
Nerv: Dr. Tuliparn Perter
E-mail círásbeli rm: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Hajdur-Bihar Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 4025 Debrecen, Peto, kizfi terr 10.
Telefonszarma: (52) 500-749
Fax szarma: (52) 500-720
Nerv: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail círásbeli rm: info@hbkik.hu;

Budapesti Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszarma: (1) 488-2131
Fax szarma: (1) 488-2186
Nerv: Dr. Baranovszky Gyolrgy
E-mail círásbeli rm: bekelteto.testulet@bkik.hu;
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Heves Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 3300 Eger, Faiskola urt 15.
Levelezersi círásbeli rme: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszarma: (36) 416-660/105 mellerk
Fax szarma: (36) 323-615
Nerv: Pinterrner Dobor Tulnde
E-mail círásbeli rm: tunde@hkik.hu;
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E-mail círásbeli rm: skik@skik.hu;
Jarsz-Nagykun-Szolnok Megyei Berkerlteto, kiz
Testullet
Círásbeli rme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszarma: (56) 510-610
Fax szarma: (56) 370-005
Nerv: Dr. Lajkorner dr. Vírásbeli rgh Judit
E-mail círásbeli rm: kamara@jnszmkik.hu;

Szabolcs-Szatmarr-Bereg Megyei Berkerlteto, kiz
Testullet
Círásbeli rme: 4400 Nyírásbeli rregyharza, Szerchenyi u. 2.
Telefonszarma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax szarma: (42) 311-750
Nerv: Golrolmbeiner dr. Balmaz Katalin
E-mail círásbeli rm: bekelteto@szabkam.hu;

Komarrom-Esztergom Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 2800 Tatabarnya, Fo, kiz terr 36.
Telefonszarma: (34) 513-010
Fax szarma: (34) 316-259
Nerv: Dr. Rozsnyori Gyolrgy
E-mail círásbeli rm: kemkik@kemkik.hu;

Tolna Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 7100 Szekszarrd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszarma: (74) 411-661
Fax szarma: (74) 411-456
Nerv: Martyars Tibor
E-mail círásbeli rm: kamara@tmkik.hu;

Norgrard Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 3100 Salgortarjarn, Alkotmarny urt 9/a
Telefonszarm: (32) 520-860
Fax szarma: (32) 520-862
Nerv: Dr. Pongor Erik
E-mail círásbeli rm: nkik@nkik.hu;

Vas Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 9700 Szombathely, Honverd terr 2.
Telefonszarma: (94) 312-356
Fax szarma: (94) 316-936
Nerv: Dr. Kolvesdi Zoltarn
E-mail círásbeli rm: pergel.bea@vmkik.hu

Pest Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 1119 Budapest, Etele urt 59-61. 2. em.
240.
Telefonszarma: (1)-269-0703
Fax szarma: (1)-269-0703
Nerv: dr. Csanardi Karroly
E-mail círásbeli rm: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap círásbeli rm: www.panaszrendezes.hu

Veszprerm Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 8200 Veszprerm, Budapest u. 3.
Telefonszarma: (88) 429-008
Fax szarma: (88) 412-150
Nerv: Dr. Osvarri Larszlor
E-mail círásbeli rm: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 8900 Zalaegerszeg, Peto, kizfi utca 24.
Telefonszarma: (92) 550-513
Fax szarma: (92) 550-525
Nerv: dr. Koczka Csaba
E-mail círásbeli rm: zmbekelteto@zmkik.hu

Somogy Megyei Berkerlteto, kiz Testullet
Círásbeli rme: 7400 Kaposvarr, Anna utca 6.
Telefonszarma: (82) 501-000
Fax szarma: (82) 501-046
Nerv: Dr. Novark Ferenc
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11.7. A berkerlteto, kiz testullet hatarskolrerbe tartozik a fogyasztori jogvita bírásbeli rrorsargi
eljarrarson kírásbeli rvulli rendezerse. A berkerlteto, kiz testullet feladata, hogy megkírásbeli rserrelje a
fogyasztori jogvita rendezerse cerljarborl egyezserg lertrehozarsart a felek kolzoltt,
ennek eredmernytelenserge esetern az ulgyben dolnterst hoz a fogyasztori jogok
egyszeru, kiz, gyors, haterkony ers kolltsergkírásbeli rmerlo, kiz errvernyesírásbeli rtersernek biztosírásbeli rtarsa
errdekerben. A berkerlteto, kiz testullet a fogyasztor vagy a Szolgarltator kerrerserre
tanarcsot ad a fogyasztort megilleto, kiz jogokkal ers a fogyasztort terhelo, kiz
koltelezettsergekkel kapcsolatban.
11.8. Online adarsverteli vagy online szolgarltatarsi szerzo, kizderssel olsszefulggo, kiz hatarron
artnyurlor fogyasztori jogvita esetern az eljarrarsra kizarrorlag a fo, kizvarrosi
kereskedelmi ers iparkamara mellett mu, kizkoldo, kiz berkerlteto, kiz testullet illeterkes.
11.9.

A Fogyasztor panasza esetern igernybe veheti az Üniors online vitarendezersi
platformot. A platform igernybe vertele egy egyszeru, kiz regisztrarciort igernyel az
Eurorpai
Bizottsarg
rendszererben, ide
kattintva.
Ezt
kolveto, kizen
pedig bejelentkezers utarn nyurjthatja be panaszart a fogyasztor az online
honlapon keresztull, amelynek círásbeli rme: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgarltatort a berkerlteto, kiz testulleti eljarrarsban egyulttmu, kizkoldersi koltelezettserg
terheli. Ennek kereterben kolteles a varlasziratart megkulldeni a berkerlteto, kiz testullet
szarmarra ers a meghallgatarson egyezserg lertrehozatalarra feljogosírásbeli rtott szemerly
rerszvertelert biztosírásbeli rtani. Amennyiben a varllalkozars szerkhelye vagy telephelye
nem a terulletileg illeterkes berkerlteto, kiz testulletet mu, kizkoldteto, kiz kamara szerinti
megyerbe van bejegyezve, a varllalkozars egyulttmu, kizkoldersi koltelezettserge a
fogyasztor igernyernek megfelelo, kiz írásbeli rrarsbeli egyezsergkolters leheto, kizsergernek
felajarnlarsarra terjed ki.
11.11. Amennyiben a fogyasztor nem fordul berkerlteto, kiz testullethez, vagy az eljarrars nem
vezetett eredmernyre, urgy a fogyasztornak a jogvita rendezerse errdekerben
leheto, kizserge van bírásbeli rrorsarghoz fordulni. A pert keresetleverllel kell megindírásbeli rtani,
amelyben az alarbbi informarciorkat kell feltulntetni:
 az eljarror bírásbeli rrorsargot;
 a feleknek, valamint a felek kerpviselo, kizinek nevert, lakorhelyert ers perbeli
arllarsart;
 az errvernyesírásbeli rteni kírásbeli rvarnt jogot, az annak alapjarul szolgarlor ternyeknek ers
azok bizonyírásbeli rterkainak elo, kizadarsarval;
 azokat az adatokat, amelyekbo, kizl a bírásbeli rrorsarg hatarskolre ers illeterkesserge
megarllapírásbeli rthator;
 a bírásbeli rrorsarg dolnterserre irarnyulor hatarrozott kerrelmet .
A keresetleverlhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak marsolatart
amelynek tartalmarra bizonyírásbeli rterkkernt hivatkozik.
12.SZERZŐI JOGOK
12.1. Miutarn a villanyleo.hu, mint weboldal szerzo, kizi jogi mu, kiznek mino, kizsull, tilos a
villanyleo.hu weboldalon megjeleno, kiz tartalmak vagy azok barrmely rerszleternek
letollterse (tolbbszolrolzerse), urjra nyilvarnossarghoz tolrterno, kiz kolzvetírásbeli rterse, mars
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mordon valor felhasznarlarsa, elektronikus tarrolarsa, feldolgozarsa ers errterkesírásbeli rterse
a Szolgarltator írásbeli rrarsos hozzarjarrularsa nerlkull.
12.2. A villanyleo.hu weboldalrorl ers annak adatbarzisarborl barrmilyen anyagot artvenni
írásbeli rrarsos hozzarjarrulars esetern is csak az adott weboldalra valor hivatkozarssal
lehet.
12.3. A Szolgarltator fenntartja minden jogart szolgarltatarsarnak valamennyi elemerre, a
domain-neveire, az azokkal kerpzett marsodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklarmfelulleteire.
12.4. Tilos a villanyleo.hu weboldal tartalmarnak, illetve egyes rerszeinek adaptarciorja
vagy visszafejterse; a felhasznarlori azonosírásbeli rtork ers jelszavak tisztessergtelen
mordon tolrterno, kiz lertesírásbeli rterse; barrmely olyan alkalmazars hasznarlata, amellyel a
villanyleo.hu weboldalon vagy azok barrmely rersze mordosírásbeli rthator vagy
indexelheto, kiz.
12.5. A villanyleo.hu nerv szerzo, kizi jogi verdelmet erlvez, felhasznarlarsa a hivatkozars
kivertelervel kizarrorlag a Szolgarltator írásbeli rrarsos hozzarjarrularsarval lehetserges.
12.6. Felhasznarlor tudomarsul veszi, hogy a felhasznarlarsi engederly nerlkulli
felhasznarlars esetern Szolgarltatort koltberr illeti meg. A koltberr olsszege kerpenkernt
bruttor 70.000 Ft, illetve szavankernt bruttor 20.000 Ft. Felhasznarlor tudomarsul
veszi, hogy ezen koltberrkikolters nem turlzor, ers ennek tudatarban bolngerszi az
oldalt. A szerzo, kizi jogi jogserrters esetern Szolgarltator kolzjegyzo, kizi ternytanursírásbeli rtarst
alkalmaz, melynek olsszegert szintern a jogserrto, kiz felhasznarlorra harrírásbeli rtja.
13.ADATVÉDELEM
A
weboldal
adatkezelersi
tarjerkoztatorja
elerrheto, kiz
a
kolvetkezo, kiz
oldalon:
https://villanyleo.hu/led-letoltheto-dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato.pdf
Szeged, 2018. június 26.
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