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Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerü l iktatá sra, kizá ró lag elektronikus formá ban kerü l
megkö tésre, nem minő sü l írá sbeli szerző désnek, magyar nyelven író dik, magatartá si
kó dexre nem utal. A webshop mű kö désével, megrendelési, és szá llítá si folyamatá val
kapcsolatosan felmerü lő kérdések esetén a megadott elérhető ségeinken rendelkezésére
á llunk.
Jelen Á szf hatá lya Szolgá ltató weblapjá n (https://asum.hu) és aldomainjein tö rténő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Á szf folyamatosan elérhető a kö vetkező weboldalró l:
https://asum.hu/impresszum és letö lthető , tová bbá bá rmikor kinyomtatható az alá bbi
linkrő l: https://asum.hu/aszf.pdf
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgá ltató neve: Petrányi & Széll Provocative Communications Kft.
A szolgá ltató székhelye (és egyben a panaszü gyintézés helye): 1094 Budapest, Liliom
utca 50.
A szolgá ltató elérhető sége, az igénybe vevő kkel való kapcsolattartá sra szolgá ló ,
rendszeresen haszná lt elektronikus levelezési címe: info@asum.hu
Cégjegyzékszá ma: 01-09-937400
Adó szá ma: 22649562-2-43
Nyilvá ntartá sban bejegyző ható sá g neve: Fő vá rosi Tö rvényszék Cégbíró sá ga
Telefonszá ma: +36 1 782 42 46
A szerző dés nyelve: magyar
A tá rhely-szolgá ltató neve, címe, e-mail címe:
WP Engine Inc.
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, Texas 78701
United States
sales@wpengine.com
+44 (0) 20 3770 9704
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.

A jelen Szabá lyzatban nem szabá lyozott kérdésekre, valamint jelen
Szabá lyzat értelmezésére a magyar jog az irá nyadó , kü lö nö s tekintettel a
Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, az informá ció s tá rsadalommal
ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes kérdéseirő l szó ló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
tö rvény, valamint a fogyasztó és a vá llalkozá s kö zö tti szerző dések részletes
szabá lyairó l szó ló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
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rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabá lyok kö telező rendelkezései a felekre
kü lö n kikö tés nélkü l is irá nyadó k.
2.2.

A jelen Szabá lyzat 2020. á prilis 07. napjá tó l hatá lyos és visszavoná sig
hatá lyban marad. A Szolgá ltató jogosult egyoldalú an mó dosítani a
Szabá lyzatot. A mó dosítá sokat a Szolgá ltató azok hatá lyba lépése elő tt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon kö zzéteszi. Felhaszná ló k a weboldal
haszná latá val elfogadjá k, hogy rá juk nézve a weboldal haszná latá val
kapcsolatos valamennyi szabá lyozá s automatikusan érvényes.

2.3.

Felhaszná ló , amennyiben belép a Szolgá ltató á ltal ü zemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmá t bá rmilyen mó don olvassa – akkor is, ha nem regisztrá lt
felhaszná ló ja a weboldalnak, a Szabá lyzatban foglaltakat magá ra nézve
kö telező nek ismeri el. Amennyiben a Felhaszná ló nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmá nak megtekintésére.

2.4.

Szolgá ltató fenntart magá nak minden jogot a weboldal, annak bá rmely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bá rmely
részletének letö ltése, elektronikus tá rolá sa, feldolgozá sa és értékesítése a
Szolgá ltató írá sos hozzá já rulá sa nélkü l.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1.

Felhaszná ló a weboldalon tö rténő vá sá rlá sá val/regisztrá ció já val kijelenti,
hogy jelen Á SZF, és a weboldalon kö zzétett Adatkezelési tá jékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzá já rul.

3.2.

Felhaszná ló a vá sá rlá s/regisztrá ció sorá n kö teles a sajá t, való s adatait
megadni. A vá sá rlá s/regisztrá ció sorá n megadott való tlan, vagy má s
személyhez kö thető adatok esetén a létrejö vő elektronikus szerző dés semmis.
Szolgá ltató kizá rja felelő sségét, amennyiben Felhaszná ló má s nevében, má s
személy adataival veszi igénybe szolgá ltatá sait.

3.3.

A Szolgá ltató t a Felhaszná ló á ltal tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szá llítá si késedelemért, illetve egyéb problémá ért,
hibá ért semminemű felelő sség nem terheli.

3.4.

A Szolgá ltató t nem terheli felelő sség az abbó l adó dó ká rokért, ha Felhaszná ló
a jelszavá t elfelejti, vagy az illetéktelenek szá má ra bá rmely nem a
Szolgá ltató nak felró ható okbó l hozzá férhető vé vá lik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1.

A megjelenített termékek kizá ró lag online rendelhető k meg. A termékekre
vonatkozó an megjelenített á rak forintban értendő k, tartalmazzá k a
tö rvényben elő írt á fá t, azonban nem tartalmazzá k a há zhoz szá llítá s díjá t.
Kü lö n csomagolá si kö ltség nem kerü l felszá mítá sra.
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4.2.

A webshopban Szolgá ltató részletesen feltü nteti a termék nevét, leírá sá t, a
termékekrő l fotó t jelenít meg. A termékek adatlapjá n megjelenített képek
eltérhetnek a való sá gostó l, illusztrá ció ként szerepelhetnek. Nem vá llalunk
felelő sséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete
miatti kü lö nbö ző ség miatt.

4.3.

Amennyiben akció s á r kerü l bevezetésre, Szolgá ltató teljes kö rű en
tá jékoztatja Felhaszná ló kat az akció ró l és annak pontos idő tartamá ró l.

4.4.

Amennyiben a Szolgá ltató minden gondossá ga ellenére hibá s á r kerü l a
Webá ruhá z felü letére, kü lö nö s tekintettel a nyilvá nvaló an téves, pl. a termék
kö zismert, á ltalá nosan elfogadott vagy becsü lt á rá tó l jelentő sen eltérő , esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os á rra, akkor a
Szolgá ltató nem kö teles a terméket hibá s á ron szá llítani, hanem felajá nlhatja a
helyes á ron tö rténő szá llítá st, amelynek ismeretében az Ü gyfél elá llhat
vá sá rlá si szá ndéká tó l.

4.5.

Hibá s á r esetén esetben feltű nő értékará nytalansá g á ll fenn a termék való di és
feltü ntetett á ra kö zö tt, amit egy á tlagfogyasztó nak azonnal észlelnie
szü kséges. A Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény (Ptk.)
alapjá n a szerző dés a felek akaratá nak kö lcsö nö s és egybehangzó
kifejezésével jö n létre. Amennyiben a felek nem tudnak megá llapodni a
szerző déses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratá t kö lcsö nö sen és
egybehangzó an kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetü nk
érvényesen létrejö tt szerző désrő l, amelyekbő l jogok és kö telezettségek
fakadná nak. Ennek alapjá n a hibá s/téves á ron visszaigazolt megrendelés
semmis szerző désnek tekintendő .

5. RENDELÉS MENETE
5.1.

Felhaszná ló a regisztrá ció já t kö vető en bejelentkezik a webshopba.

5.2.

Felhaszná ló a megvá sá rolni kívá nt termék, termékek darabszá má t beá llítja.

5.3.

Felhaszná ló kosá rba helyezi a kivá lasztott termékeket. Felhaszná ló bá rmikor
megtekintheti a kosá r tartalmá t a „kosá r” ikonra kattintva.

5.4.

Ha nem szeretne tová bbi terméket vá sá rolni, ellenő rzi a megvá sá rolni kívá nt
termék darabszá má t. A „tö rlés - X” ikonra kattintva tö rö lheti a kosá r
tartalmá t. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosá r frissítése” ikonra
kattint Felhaszná ló .

5.5.

Felhaszná ló kivá lasztja a szá llítá si címet, majd a szá llítá si/fizetési mó dot,
melynek típusai a kö vetkező k:

5.5.1. Fizetési mó dok:
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Fizetés utá nvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futá rszolgá lattal kerü l
kiszá llítá sra, lehető ség van arra, hogy a Felhaszná ló a megrendelés
végö sszegét a futá rnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek)
á tvételekor.
Online bankká rtyá val: Felhaszná ló nak lehető sége van a rendelés ö sszértékét
online, bankká rtyá val fizetni a Szolgá ltató á ltal igénybe vett pénzü gyi
szolgá ltató biztonsá gos fizetési rendszerén keresztü l.
5.5.2. Szá llítá si kö ltség:
A szá llítá si kö ltség bruttó 1150 forint. A vá ltoztatá s jogá t fenntartja
Szolgá ltató .
Bruttó 10 ezer forint rendeli érték felett a szá llítá s ingyenes.
5.6.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiá nyossá g lép fel a termékeknél vagy
az á rakná l, fenntartjuk a jogot a korrekció ra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve mó dosítá sa utá n azonnal tá jékoztatjuk a vevő t az ú j adatokró l.
Felhaszná ló ezt kö vető en még egyszer megerő sítheti a megrendelést, vagy
elá llhat a szerző déstő l.

5.7.

A fizetendő végö sszeg a megrendelés ö sszesítése és visszaigazoló levél
alapjá n minden kö ltséget tartalmaz. A szá mlá t (és ha tartozik a termékhez, a
jó tá llá si jegyet) a csomag tartalmazza. Felhaszná ló kö teles a csomagot
kézbesítéskor a futá r elő tt megvizsgá lni, és termékeken, csomagolá son észlelt
esetleges sérü lés esetén kö teles jegyző kö nyv felvételét kérni, sérü lés esetén a
csomagot nem kö teles á tvenni. Utó lagos, jegyző kö nyv nélkü li reklamá ció t
Szolgá ltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon tö rténik 817 ó ra kö zö tti idő szakban.

5.8.

Az adatok megadá sá t kö vető en Felhaszná ló a ”megrendelés” gombra
kattintva tudja elkü ldeni megrendelését, elő tte azonban még egyszer
ellenő rizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is kü ldhet a
megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívá nsá gá t.

5.9.

Felhaszná ló a megrendeléssel tudomá sul veszi, hogy fizetési kö telezettsége
keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibá k javítá sa: Felhaszná ló a megrendelési folyamat lezá rá sa
elő tt minden esetben vissza tud lépni az elő ző fá zisba, ahol javítani tudja a
bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés sorá n lehető ség van a kosá r
tartalmá nak megtekintésére, illetve mó dosítá sá ra, amennyiben a kosá r nem a
megrendelni kívá nt mennyiséget tartalmazza, ú gy a mennyiség oszlopban
talá lható adatbeviteli mező be Felhaszná ló be tudja írni a rendelni kívá nt
mennyiség darabszá má t, majd megnyomja a „frissítés/kosá r frissítése”
gombot. Amennyiben tö rö lni kívá nja Felhaszná ló a kosá rban talá lható
termékeket, akkor az „X” „tö rlés” gombra kattint. A rendelés sorá n a
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Felhaszná ló nak
folyamatosan
javítá sá ra/tö rlésére.

lehető sége

van

a

bevitt

adtok

5.11. Felhaszná ló e-mail-ben a megrendelés elkü ldését kö vető en visszaigazolá st
kap. Amennyiben e visszaigazolá s Felhaszná ló megrendelésének elkü ldésétő l
szá mított, a szolgá ltatá s jellegétő l fü ggő elvá rható hatá ridő n belü l, de
legkéső bb 48 ó rá n belü l Felhaszná ló hoz nem érkezik meg, Felhaszná ló az
ajá nlati kö tö ttség vagy szerző déses kö telezettség aló l mentesü l. A
megrendelés és annak visszaigazolá sa akkor tekintendő a Szolgá ltató hoz,
illetve az Felhaszná ló hoz megérkezettnek, amikor az szá má ra hozzá férhető vé
vá lik. Szolgá ltató kizá rja a visszaigazolá si felelő sségét, ha a visszaigazolá s
azért nem érkezik meg idő ben, mert Felhaszná ló rossz e-mail címet adott meg
regisztrá ció ja sorá n, vagy a fió kjá hoz tartozó tá rhely telítettsége miatt nem
tud ü zenetet fogadni.
5.12. Felhaszná ló tudomá sul veszi, hogy az elő ző pontban taglalt visszaigazolá s
csupá n automata visszaigazolá s, az szerző dést nem keletkeztet. A szerző dés
akkor jö n létre, amikor Szolgá ltató az elő ző pontban megnevezett automata
visszaigazolá st kö vető en egy ú jabb e-mailben értesíti a Felhaszná ló t a
megrendelés részleteirő l és vá rható teljesítésérő l.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1.

A megrendelések feldolgozá sa nyitvatartá si idő ben tö rténik. A megrendelés
feldolgozá saként megjelö lt idő pontokon kívü l is van lehető ség a megrendelés
leadá sá ra, amennyiben az a munkaidő lejá rta utá n tö rténik, az azt kö vető
napon kerü l feldolgozá sra. Szolgá ltató ü gyfélszolgá lata minden esetben
elektronikus ú ton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.

6.2.

Á ltalá nos teljesítési hatá ridő az alá bbiak szerint alakul:
Az adott napon leadott rendeléseket legkéső bb a kö vetkező munkanap végéig
(17 ó ra) feldolgozza Szolgá ltató , majd a rá kö vetkező munkanapon á tadja a
futá rnak. A futá rszolgá lat kiszá llítá si ideje jellemző en két nap. Így a
rendeléseket á tlagosan 4 munkanapon belü l teljesíti a Szolgá ltató , a
maximá lis teljesítési hatá ridő pedig – amennyiben egy adott termék nincs
készleten – 30 nap.

6.3.

Az adá svételi szerző dés alapjá n a Szolgá ltató dolog tulajdonjogá nak
á truhá zá sá ra, a Felhaszná ló a vételá r megfizetésére és a dolog á tvételére
kö teles.

6.4.

Ha az eladó vá llalkozá s és a vevő fogyasztó , és az eladó vá llalja a dolog
vevő hö z tö rténő eljuttatá sá t, a ká rveszély akkor szá ll á t a vevő re, amikor a
vevő vagy az á ltala kijelö lt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A
ká rveszély a fuvarozó nak tö rténő á tadá skor á tszá ll a vevő re, ha a fuvarozó t a
vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozó t nem az eladó ajá nlotta.
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6.5.

Ha az eladó vá llalkozá s és a vevő fogyasztó , a felek eltérő megá llapodá sá nak
hiá nyá ban, az eladó (jelen Á SZF szerint: Szolgá ltató ) a szerző dés megkö tését
kö vető en késedelem nélkü l, de legkéső bb harminc napon belü l kö teles a vevő
(Felhaszná ló ) rendelkezésére bocsá tani a dolgot.

6.6.

Az Szolgá ltató késedelme esetén a Felhaszná ló jogosult pó thatá ridő t tű zni. Ha
az eladó a pó thatá ridő n belü l nem teljesít, a vevő jogosult a szerző déstő l
elá llni.

6.7.

A Felhaszná ló pó thatá ridő tű zése nélkü l jogosult a szerző déstő l elá llni, ha
a) a Szolgá ltató a szerző dés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerző dést a felek megá llapodá sa szerint vagy a szolgá ltatá s felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatá rozott teljesítési idő ben - és nem má skor kellett volna teljesíteni.

6.8.

Ha Szolgá ltató a szerző désben vá llalt kö telezettségét azért nem teljesíti, mert
a szerző désben meghatá rozott termék nem á ll rendelkezésére, kö teles errő l
Felhaszná ló t haladéktalanul tá jékoztatni, valamint Felhaszná ló á ltal fizetett
ö sszeget haladéktalanul visszatéríteni.

7. ELÁLLÁS JOGA
1.1.

Az Euró pai Parlament és a Taná cs 2011/83/EU szá mú irá nyelvének, tová bbá
a fogyasztó és a vá llalkozá s kö zö tti szerző dések részletes szabá lyairó l szó ló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabá lyozá sa értelmében Fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétő l szá mított 14 napon belü l indokolá s
nélkü l elá llhat a szerző déstő l, visszakü ldheti a megrendelt terméket. Jelen
tá jékoztató hiá nyá ban jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elá llá si
jogá t. Ha a Szolgá ltató a termék kézhezvételének vagy a szerző dés
megkö tésének napjá tó l szá mított 14 nap lejá rtá t kö vető en, de 12 hó napon
belü l megadja a tá jékoztatá st, ú gy az elá llá sra nyitva á lló hatá ridő e
tá jékoztatá s kö zlésétő l szá mított 14 nap.

1.2.

Az elá llá si jog gyakorlá sá ra nyitva á lló idő attó l a naptó l szá mított 14 nap
elteltével já r le, amelyen Fogyasztó , vagy az á ltala megjelö lt, a fuvarozó tó l
eltérő harmadik személy a terméket á tveszi.

1.3.

Fogyasztó a szerző dés megkö tésének napja, és a termék á tvételének napja
kö zö tti idő szakban is gyakorolhatja elá llá si jogá t.

1.4.

A termék visszakü ldésének kö ltségét a fogyasztó nak kell viselnie, a
vá llalkozá s nem vá llalta e kö ltség viselését.

1.5.

Az elá llá si jog gyakorlá sa esetén a Fogyasztó t a termék visszajuttatá sá nak
kö ltségén kívü l má s kö ltség nem terheli.

1.6.

Nem illeti meg az elá llá si jog Fogyasztó t olyan nem elő re gyá rtott termék
esetében, amelyet a fogyasztó utasítá sa alapjá n vagy kifejezett kérésére
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á llítottak elő , vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmű en a fogyasztó
személyére szabtak.
1.7.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elá llá si jogá t
a. a szolgá ltatá s nyú jtá sá ra irá nyuló szerző dés esetében a szolgá ltatá s
egészének teljesítését kö vető en, ha a vá llalkozá s a teljesítést a fogyasztó
kifejezett, elő zetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomá sul
vette, hogy a szolgá ltatá s egészének teljesítését kö vető en felmondá si jogá t
elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgá ltatá s tekintetében, amelynek á ra, illetve díja a
pénzpiac vá llalkozá s á ltal nem befolyá solható , az elá llá si jog gyakorlá sá ra
nyitva á lló hatá ridő alatt is lehetséges ingadozá sá tó l fü gg;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi
vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem
küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az á tadá st kö vető en
elvá laszthatatlanul vegyü l má s termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vá llalkozá s á ltal nem befolyá solható mó don a piaci ingadozá soktó l fü gg, és
amelynek á rá ró l a felek az adá svételi szerző dés megkö tésekor á llapodtak
meg, azonban a szerző dés teljesítésére csak a megkö téstő l szá mított
harmincadik napot kö vető en kerü l sor;
g. olyan vá llalkozá si szerző dés esetében, amelynél a vá llalkozá s a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztó t sü rgő s javítá si vagy
karbantartá si munká latok elvégzése céljá bó l;
h. lezá rt csomagolá sú hang-, illetve képfelvétel, valamint szá mító gépes
szoftver példá nyá nak adá svétele tekintetében, ha az á tadá st kö vető en a
fogyasztó a csomagolá st felbontotta;
i. hírlap, folyó irat és idő szaki lap tekintetében, az elő fizetéses szerző dések
kivételével;
j. nyilvá nos á rverésen megkö tö tt szerző dések esetében;
k. laká scélú szolgá ltatá s kivételével szá llá snyú jtá sra irá nyuló szerző dés,
fuvarozá s, személygépjá rmű -kö lcsö nzés, étkeztetés vagy szabadidő s
tevékenységekhez kapcsoló dó szolgá ltatá sra irá nyuló szerző dés esetében,
ha a szerző désben meghatá rozott teljesítési hatá rnapot vagy hatá ridő t
kö tö ttek ki;
l. a nem tá rgyi adathordozó n nyú jtott digitá lis adattartalom tekintetében, ha
a vá llalkozá s a fogyasztó kifejezett, elő zetes beleegyezésével kezdte meg a
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejű leg nyilatkozott annak
tudomá sul vételérő l, hogy a teljesítés megkezdését kö vető en elveszíti az
elá llá si jogá t.

1.8.

Szolgá ltató a termék visszaérkezését/vagy az elá llá si nyilatkozat megérkeztét
kö vető en a fenti jogszabá lyok értelmében haladéktalanul, de legkéső bb 14
napon belü l visszatéríti a kifizetett ö sszeget a Fogyasztó részére, beleértve a
szá llítá si díjat is.
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1.9.

A visszatérítés sorá n az eredeti ü gylet sorá n alkalmazott fizetési mó ddal
egyező fizetési mó dot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó má s fizetési mó d
igénybevételéhez kifejezetten a hozzá já rulá sá t adja; e visszatérítési mó d
alkalmazá sá bó l kifolyó lag Fogyasztó t semmilyen tö bbletkö ltség nem terheli.

1.10. Fogyasztó kö teles az á rukat indokolatlan késedelem nélkü l, de a szerző déstő l
való elá llá sá ra vonatkozó értesítés Szolgá ltató részére tö rténő megkü ldésétő l
szá mított 14 napná l semmiféleképpen sem késő bb visszakü ldeni vagy
Szolgá ltató címen leadni.
1.11. Fogyasztó nak írá sban tö rténő elá llá s esetén elegendő az elá llá si nyilatkozatot
megkü ldenie 14 napon belü l.
1.12. Fogyasztó akkor tartja be a hatá ridő t, ha a 14 napos idő szak letelte elő tt
visszakü ldi, vagy á tadja a termék(eke)t. A visszakü ldés hatá ridő ben
teljesítettnek minő sü l, ha a fogyasztó a terméket a hatá ridő lejá rta elő tt
elkü ldi.
1.13. A fogyasztó kizá ró lag a termék visszakü ldésének kö zvetlen kö ltségét viseli,
kivéve, ha a vá llalkozá s vá llalta e kö ltség viselését.
1.14. A Szolgá ltató nem kö teles a Fogyasztó része megtéríteni azon
tö bbletkö ltségeket, amely a Szolgá ltató á ltal felkíná lt legolcsó bb szoká sos
fuvarozá si mó dtó l eltérő szá llítá si mó d vá lasztá sá bó l adó dik.
1.15. A visszatérítést Szolgá ltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
az á ru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgá ltatott arra vonatkozó an,
hogy azokat visszakü ldte: a kettő kö zü l a korá bbi idő pontot kell figyelembe
venni.
1.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elá llá si jogá val, annak jelzését megteheti
Szolgá ltató elérhető ségeinek valamelyikén írá sban (aká r a mellékelt adatlap
segítségével), telefonon, vagy aká r személyesen is. Postai ú ton írá sban tö rténő
jelzés alkalmá val a postá ra adá s idő pontjá t vesszü k figyelembe, telefonon
tö rténő jelzés alkalmá val pedig a telefonon tö rténő jelzését. Postai ú ton
tö rténő jelzés esetén ajá nlott kü ldeményként, csomagként való jelzést fogad
el Szolgá ltató . A megrendelt terméket postai ú ton, vagy futá rszolgá lat
segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgá ltató részére.
1.17. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonsá gainak és mű kö désének
megá llapítá sá hoz szü kséges haszná latot meghaladó haszná latbó l eredő
értékcsö kkenésért felel.
1.18.

A fogyasztó és a vá llalkozá s kö zö tti szerző dések részletes szabá lyairó l szó ló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.19.

Az Euró pai Parlament és a Taná cs 2011/83/EU szá mú irá nyelve itt érhető el.
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1.20. Fogyasztó egyéb panaszá val is megkeresheti
Szabá lyzatban talá lható elérhető ségeken.

Szolgá ltató t

a

jelen

1.21. Az elá llá si jog csak a Polgá ri Tö rvénykö nyv szerinti fogyasztó nak minő sü lő
Felhaszná ló kat illeti meg.
1.22. Az elá llá si jog nem illeti meg a vá llalkozá st, azaz az olyan személyt, aki a
szakmá ja, ö ná lló foglalkozá sa vagy ü zleti tevékenysége kö rében já r e.
1.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:
1.23.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kívá n az elá llá si joggal, ú gy kö teles az elá llá si
szá ndéká t a Szolgá ltató elérhető ségein jelezni.
1.23.2. Fogyasztó hatá ridő ben gyakorolja elá llá si jogá t, amennyiben a termék
kézhezvételétő l szá mított 14. nap lejá rta elő tt elkü ldi elá llá si nyilatkozatá t.
Írá sban tö rténő elá llá s esetén elég csak az elá llá si nyilatkozatot elkü ldeni 14
napon belü l. Postai ú ton tö rténő jelzés alkalmá val a postá ra adá s dá tumá t,
email vagy telefaxon keresztü l tö rténő értesítés esetén az email illetve a fax
kü ldésének idejét veszi figyelembe.
1.23.3. A Fogyasztó elá llá s esetén kö teles a megrendelt terméket a Szolgá ltató címére
késedelem nélkü l, de legkéső bb elá llá si nyilatkozatá nak kö zlésétő l szá mított
14 napon belü l visszakü ldeni. A hatá ridő betartottnak minő sü l, amennyiben a
14 napos hatá ridő letelte elő tt elkü ldi a terméket (tehá t nem kell megérkezni
14 napon belü l). A megrendelő viseli az elá llá si jog gyakorlá sa miatt az á ru
visszaszolgá ltatá sá val kapcsolatban felmerü lő kö ltségeket.
1.23.4. A Szolgá ltató azonban nem kö teles a Fogyasztó része megtéríteni azon
tö bbletkö ltségeket, amely a Szolgá ltató á ltal felkíná lt legolcsó bb szoká sos
fuvarozá si mó dtó l eltérő szá llítá si mó d vá lasztá sá bó l adó dik. A Fogyasztó a
szerző dés megkö tésének napja és a termék á tvételének napja kö zö tti
idő szakban is gyakorolja elá llá si jogá t.
1.23.5. Tö bb termék adá svételekor, amennyiben az egyes termékek szá llítá sa eltérő
idő pontban tö rténik, ú gy az utoljá ra szolgá ltatott termék, illetve tö bb tételbő l
vagy darabbó l á lló termék esetén az utoljá ra kézbesített tételnek vagy darab
kézhezvételtő l szá mított 14 napon belü l élhet a vá sá rló az elá llá si joggal.
8. Szavatosság
Hibás teljesítés
A kö telezett hibá san teljesít, ha a szolgá ltatá s a teljesítés idő pontjá ban nem felel
meg
a
szerző désben
vagy
jogszabá lyban
megá llapított
minő ségi
kö vetelményeknek. Nem teljesít hibá san a kö telezett, ha a jogosult a hibá t a
szerző déskö tés idő pontjá ban ismerte, vagy a hibá t a szerző déskö tés
idő pontjá ban ismernie kellett.
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Fogyasztó és vá llalkozá s kö zö tti szerző désben semmis az a kikö tés, amely e
fejezetnek a kellékszavatossá gra és a jó tá llá sra vonatkozó rendelkezéseitő l a
fogyasztó há trá nyá ra tér el.
Kellékszavatosság
8.1.

Milyen esetben élhet Felhaszná ló a kellékszavatossá gi jogá val?
Felhaszná ló a Szolgá ltató hibá s teljesítése esetén a Szolgá ltató val szemben
kellékszavatossá gi igényt érvényesíthet a Polgá ri Tö rvénykö nyv szabá lyai
szerint.

8.2.

Milyen jogok illetik meg a Felhaszná ló t a kellékszavatossá gi igénye alapjá n?
Felhaszná ló – vá lasztá sa szerint – az alá bbi kellékszavatossá gi igényekkel
élhet: kérhet kijavítá st vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek kö zü l a Felhaszná ló
á ltal vá lasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a vá llalkozá s szá má ra má s
igénye teljesítéséhez képest ará nytalan tö bbletkö ltséggel já rna. Ha a kijavítá st
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, ú gy igényelheti az
ellenszolgá ltatá s ará nyos leszá llítá sá t vagy a hibá t a vá llalkozá s kö ltségére
Felhaszná ló is kijavíthatja, illetve má ssal kijavíttathatja vagy – végső esetben
– a szerző déstő l is elá llhat. Vá lasztott kellékszavatossá gi jogá ró l egy má sikra
is á ttérhet, az á ttérés kö ltségét azonban Felhaszná ló viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vá llalkozá s adott okot.

8.3.

Milyen hatá ridő ben érvényesítheti Felhaszná ló kellékszavatossá gi igényét?
Felhaszná ló kö teles a hibá t annak felfedezése utá n haladéktalanul, de nem
késő bb, mint a hiba felfedezésétő l szá mított kettő hó napon belü l kö zö lni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerző dés teljesítésétő l szá mított két
éves elévü lési hatá ridő n tú l kellékszavatossá gi jogait má r nem érvényesítheti.

8.4.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossá gi igényét?
Felhaszná ló a Szolgá ltató val szemben érvényesítheti kellékszavatossá gi
igényét.

8.5.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossá gi jogai érvényesítésének?
A teljesítéstő l szá mított hat hó napon belü l a kellékszavatossá gi igénye
érvényesítésének a hiba kö zlésén tú l nincs egyéb feltétele, ha Felhaszná ló
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgá ltatá st a webshopot ü zemeltető
vá llalkozá s nyú jtotta. A teljesítéstő l szá mított hat hó nap eltelte utá n azonban
má r Felhaszná ló kö teles bizonyítani, hogy az Felhaszná ló á ltal felismert hiba
má r a teljesítés idő pontjá ban is megvolt.

Termékszavatosság
8.6.

Milyen esetben élhet Felhaszná ló a termékszavatossá gi jogá val?
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Ingó dolog (termék) hibá ja esetén Felhaszná ló – vá lasztá sa szerint –
kellékszavatossá gi vagy termékszavatossá gi igényt érvényesíthet.
8.7.

Milyen jogok illetik meg Felhaszná ló t termékszavatossá gi igénye alapjá n?
Termékszavatossá gi igényként Felhaszná ló
kijavítá sá t vagy kicserélését kérheti.

8.8.

kizá ró lag a hibá s termék

Milyen esetben minő sü l a termék hibá snak?
A termék akkor hibá s, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatá lyos
minő ségi kö vetelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyá rtó á ltal
adott leírá sban szereplő tulajdonsá gokkal.

8.9.

Milyen hatá ridő ben érvényesítheti Felhaszná ló termékszavatossá gi igényét?
Termékszavatossá gi igényét Felhaszná ló a termék gyá rtó á ltali forgalomba
hozatalá tó l szá mított két éven belü l érvényesítheti. E hatá ridő elteltével e
jogosultsá gá t elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossá gi
igényét?
Termékszavatossá gi igényét kizá ró lag az ingó dolog gyá rtó já val vagy
forgalmazó já val szemben gyakorolhatja. A termék hibá já t termékszavatossá gi
igény érvényesítése esetén Felhaszná ló nak kell bizonyítania.
8.11. A gyá rtó (forgalmazó ) milyen esetben mentesü l termékszavatossá gi
kö telezettsége aló l?
A gyá rtó (forgalmazó ) kizá ró lag akkor mentesü l termékszavatossá gi
kö telezettsége aló l, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem ü zleti tevékenysége kö rében gyá rtotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomá ny és a technika á llá sa szerint a forgalomba hozatal
idő pontjá ban nem volt felismerhető vagy
– a termék hibá ja jogszabá ly vagy kö telező ható sá gi elő írá s alkalmazá sá bó l
ered.
A gyá rtó nak (forgalmazó nak) a mentesü léshez elegendő egy okot
bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossá gi és
termékszavatossá gi igényt egyszerre, egymá ssal pá rhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossá gi igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossá gi igényét a gyá rtó val szemben érvényesítheti.
8.12. Szolgá ltató nem tartozik szavatossá ggal az olyan ká rokért, amelyek a
ká rveszély á tszá llá sa utá ni hibá s vagy gondatlan kezelésbő l, tú lzott
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igénybevételbő l, illetve a meghatá rozottó l eltérő behatá sokbó l, illetve egyéb,
a termékek nem rendeltetésszerű haszná latá bó l keletkeztek.
9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
9.1.

Fogyasztó és vá llalkozá s kö zö tti szerző désben a felek megá llapodá sa a
rendelet rendelkezéseitő l a fogyasztó há trá nyá ra nem térhet el.

9.2.

A fogyasztó kö telessége a szerző dés megkö tésének bizonyítá sa (szá mlá val,
vagy aká r csak nyugtá val).

9.3.

A szavatossá gi kö telezettség teljesítésével
Szolgá ltató t terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.

A Szolgá ltató a fogyasztó ná la bejelentett szavatossá gi vagy jó tá llá si igényérő l
jegyző kö nyvet kö teles felvenni.

9.5.

A jegyző kö nyv má solatá t haladéktalanul, igazolható mó don a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsá tani.

9.6.

Ha a Szolgá ltató a fogyasztó szavatossá gi vagy jó tá llá si igényének
teljesíthető ségérő l annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, á llá spontjá ró l –
az igény elutasítá sa esetén az elutasítá s indoká ró l és a békéltető testü lethez
fordulá s lehető ségérő l is – ö t munkanapon belü l, igazolható mó don kö teles
értesíteni a fogyasztó t.

9.7.

A Szolgá ltató a jegyző kö nyvet az annak felvételétő l szá mított há rom évig
kö teles megő rizni, és azt az ellenő rző ható sá g kérésére bemutatni.

9.8.

A Szolgá ltató nak tö rekednie kell arra, hogy a kijavítá st vagy kicserélést
legfeljebb tizenö t napon belü l elvégezze.

kapcsolatos

kö ltségek

a

10.VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Szolgá ltató kö telezettsége teljesítéséhez kö zremű kö dő t jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartá sá ért teljes felelő sséggel tartozik, ú gy,
mintha a jogellenes magatartá st sajá t maga kö vette volna el.
10.2. Ha a jelen Szabá lyzat bá rmely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné vá lik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerű ségét és érvényesíthető ségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgá ltató a Szabá lyzat alapjá n megillető jogá t nem gyakorolja,
a joggyakorlá s elmulasztá sa nem tekinthető az adott jogró l való lemondá snak.
Bá rmilyen jogró l tö rténő lemondá s csak az erre vonatkozó kifejezett írá sbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgá ltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorú an a Szabá lyzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
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kikö téséhez nem jelenti azt, hogy lemond arró l, hogy a késő bbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikö tés szigorú betartá sá hoz.
10.4. Szolgá ltató és Felhaszná ló vitá s ü gyeiket békés ú ton pró bá ljá k rendezni.
11.PANASZKEZELÉS RENDJE
11.1. Á ruhá zunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minő ségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhaszná ló nak mégis valamilyen panasza van a szerző déssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, ú gy panaszá t a fenti telefonon, e-mail címen, vagy
levél ú tjá n is kö zö lheti.
11.2. Szolgá ltató a szó beli panaszt azonnal megvizsgá lja, és szü kség szerint
orvosolja. Ha a vá sá rló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgá lá sa nem lehetséges, a Szolgá ltató a panaszró l és az azzal
kapcsolatos á llá spontjá ró l haladéktalanul jegyző kö nyvet vesz fel, s annak egy
má solati példá nyá t á tadja a vá sá rló nak.
11.3. Az írá sbeli panaszt a Szolgá ltatá st 30 napon belü l írá sban megvá laszolja. A
panaszt elutasító á llá spontjá t megindokolja. A panaszró l felvett
jegyző kö nyvet és a vá lasz má solati példá nyá t ö t évig megő rzi a Szolgá ltató , és
azt az ellenő rző ható sá goknak kérésü kre bemutatja.
11.4. Tá jékozatjuk, hogy a panaszá nak elutasítá sa esetén panaszá val ható sá gi vagy
békéltető testü let eljá rá sá t kezdeményezheti, az alá bbiak szerint:
11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztó védelmi ható sá ghoz:
A fogyasztó védelmi ható sá g kijelö lésérő l szó ló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint kö zigazgatá si ható sá gi ü gyekben első fokon a já rá si hivatal,
illetve a megyeszékhely szerinti já rá si hivatal, má sodfokon orszá gos
illetékességgel a Pest Megyei Kormá nyhivatal já r el. A já rá si hivatalok
elérhető ségei: http://jarasinfo.gov.hu
11.6. A Fogyasztó nak panasza esetén lehető sége van békéltető testü lethez fordulni,
melyek elérhető ségét itt talá lja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testü let
Címe: 6000 Kecskemét, Á rpá d krt. 4.
Telefonszá ma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax szá ma: (76) 501-538
Név: Má tyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Békés Megyei Békéltető Testü let
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszá ma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax szá ma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi Lá szló
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testü let
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszá ma: (72) 507-154
Fax szá ma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodná r Jó zsef
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Borsod-Abaú j-Zemplén Megyei Békéltető
Testü let
Címe: 3525 Miskolc, Szentpá li u. 1.
Telefonszá ma: (46) 501-091, 501-870
Fax szá ma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipá n Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
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Budapesti Békéltető Testü let
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszá ma: (1) 488-2131
Fax szá ma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky Gyö rgy
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Nó grá d Megyei Békéltető Testü let
Címe: 3100 Salgó tarjá n, Alkotmá ny ú t 9/a
Telefonszá m: (32) 520-860
Fax szá ma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Csongrá d Megyei Békéltető Testü let
Címe: 6721 Szeged, Pá rizsi krt. 8-12.
Telefonszá ma: (62) 554-250/118 mellék
Fax szá ma: (62) 426-149
Név: Déká ny Lá szló , Jerney Zoltá n
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testü let
Címe: 1119 Budapest, Etele ú t 59-61. 2. em.
240.
Telefonszá ma: (1)-269-0703
Fax szá ma: (1)-269-0703
Név: dr. Csaná di Ká roly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Fejér Megyei Békéltető Testü let
Címe: 8000 Székesfehérvá r, Hosszú sétatér 4-6.
Telefonszá ma: (22) 510-310
Fax szá ma: (22) 510-312
Név: Kirst Lá szló
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győ r-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testü let
Címe: 9021 Győ r, Szent Istvá n ú t 10/a.
Telefonszá ma: (96) 520-202; 520-217
Fax szá ma: (96) 520-218
Név: Horvá th Lá szló
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú -Bihar Megyei Békéltető Testü let
Címe: 4025 Debrecen, Pető fi tér 10.
Telefonszá ma: (52) 500-749
Fax szá ma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testü let
Címe: 3300 Eger, Faiskola ú t 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszá ma: (36) 416-660/105 mellék
Fax szá ma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tü nde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Já sz-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testü let
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszá ma: (56) 510-610
Fax szá ma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkó né dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komá rom-Esztergom Megyei Békéltető Testü let
Címe: 2800 Tatabá nya, Fő tér 36.
Telefonszá ma: (34) 513-010
Fax szá ma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyó i Gyö rgy
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Somogy Megyei Békéltető Testü let
Címe: 7400 Kaposvá r, Anna utca 6.
Telefonszá ma: (82) 501-000
Fax szá ma: (82) 501-046
Név: Dr. Nová k Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmá r-Bereg Megyei Békéltető
Testü let
Címe: 4400 Nyíregyhá za, Széchenyi u. 2.
Telefonszá ma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax szá ma: (42) 311-750
Név: Gö rö mbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testü let
Címe: 7100 Szekszá rd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszá ma: (74) 411-661
Fax szá ma: (74) 411-456
Név: Má tyá s Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testü let
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszá ma: (94) 312-356
Fax szá ma: (94) 316-936
Név: Dr. Kö vesdi Zoltá n
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testü let
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszá ma: (88) 429-008
Fax szá ma: (88) 412-150
Név: Dr. Ó vá ri Lá szló
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testü let
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Pető fi utca 24.
Telefonszá ma: (92) 550-513
Fax szá ma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltető testü let hatá skö rébe tartozik a fogyasztó i jogvita bíró sá gi
eljá rá son kívü li rendezése. A békéltető testü let feladata, hogy megkísérelje a
fogyasztó i jogvita rendezése céljá bó l egyezség létrehozá sá t a felek kö zö tt,
ennek eredménytelensége esetén az ü gyben dö ntést hoz a fogyasztó i jogok
egyszerű , gyors, hatékony és kö ltségkímélő érvényesítésének biztosítá sa
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érdekében. A békéltető testü let a fogyasztó vagy a Szolgá ltató kérésére
taná csot ad a fogyasztó t megillető jogokkal és a fogyasztó t terhelő
kö telezettségekkel kapcsolatban.
11.8. Online adá svételi vagy online szolgá ltatá si szerző déssel ö sszefü ggő hatá ron
á tnyú ló fogyasztó i jogvita esetén az eljá rá sra kizá ró lag a fő vá rosi
kereskedelmi és iparkamara mellett mű kö dő békéltető testü let illetékes.
11.9.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Unió s online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrá ció t igényel az
Euró pai
Bizottsá g
rendszerében, ide
kattintva.
Ezt
kö vető en
pedig bejelentkezés utá n nyú jthatja be panaszá t a fogyasztó az online
honlapon keresztü l, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgá ltató t a békéltető testü leti eljá rá sban együ ttmű kö dési kö telezettség
terheli. Ennek keretében kö teles a vá lasziratá t megkü ldeni a békéltető
testü let szá má ra és a meghallgatá son egyezség létrehozatalá ra feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vá llalkozá s székhelye vagy
telephelye nem a terü letileg illetékes békéltető testü letet mű kö dtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vá llalkozá s együ ttmű kö dési
kö telezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írá sbeli egyezségkö tés
lehető ségének felajá nlá sá ra terjed ki.
11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testü lethez, vagy az eljá rá s
nem vezetett eredményre, ú gy a fogyasztó nak a jogvita rendezése érdekében
lehető sége van bíró sá ghoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,
amelyben az alá bbi informá ció kat kell feltü ntetni:
 az eljá ró bíró sá got;
 a feleknek, valamint a felek képviselő inek nevét, lakó helyét és perbeli
á llá sá t;
 az érvényesíteni kívá nt jogot, az annak alapjá ul szolgá ló tényeknek és
azok bizonyítékainak elő adá sá val;
 azokat az adatokat, amelyekbő l a bíró sá g hatá skö re és illetékessége
megá llapítható ;
 a bíró sá g dö ntésére irá nyuló hatá rozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak má solatá t
amelynek tartalmá ra bizonyítékként hivatkozik.
12.SZERZŐI JOGOK
12.1. Miutá n az asum.hu, mint weboldal szerző i jogi mű nek minő sü l, tilos az
Asum.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bá rmely részletének
letö ltése (tö bbszö rö zése), ú jra nyilvá nossá ghoz tö rténő kö zvetítése, má s
mó don való felhaszná lá sa, elektronikus tá rolá sa, feldolgozá sa és értékesítése
a Szolgá ltató írá sos hozzá já rulá sa nélkü l.
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12.2. Az Asum.hu weboldalró l és annak adatbá zisá bó l bá rmilyen anyagot á tvenni
írá sos hozzá já rulá s esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozá ssal
lehet.
12.3. A Szolgá ltató fenntartja minden jogá t szolgá ltatá sá nak valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett má sodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklá mfelü leteire.
12.4. Tilos az Asum.hu weboldal tartalmá nak, illetve egyes részeinek adaptá ció ja
vagy visszafejtése; a felhaszná ló i azonosító k és jelszavak tisztességtelen
mó don tö rténő létesítése; bá rmely olyan alkalmazá s haszná lata, amellyel az
Asum.hu weboldalon vagy azok bá rmely része mó dosítható vagy indexelhető .
12.5. Az Asum.hu név szerző i jogi védelmet élvez, felhaszná lá sa a hivatkozá s
kivételével kizá ró lag a Szolgá ltató írá sos hozzá já rulá sá val lehetséges.
12.6. Felhaszná ló tudomá sul veszi, hogy a felhaszná lá si engedély nélkü li
felhaszná lá s esetén Szolgá ltató t kö tbér illeti meg. A kö tbér ö sszege képenként
bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhaszná ló tudomá sul
veszi, hogy ezen kö tbérkikö tés nem tú lzó , és ennek tudatá ban bö ngészi az
oldalt. A szerző i jogi jogsértés esetén Szolgá ltató kö zjegyző i ténytanú sítá st
alkalmaz, melynek ö sszegét szintén a jogsértő felhaszná ló ra há rítja.
13.ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tá jékoztató ja elérhető a kö vetkező oldalon:
https://asum.hu/impresszum
Budapest, 2020. április 7.

