Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tengerszem Fruit Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.sult-tea.hu weboldalon (a
továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói
szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a
www.sult-tea.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése
Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
Szolgáltató adatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név: Tengerszem Fruit Kft.
Székhely: 2642 Nógrád, Dózsa György út 8.
Fióktelep és levelezési cím: 2653 Bánk, Petőfi utca 25.
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszám: +36 (20) 925 2822
Email cím: info@tengerszempanzio.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 12-09-008814
nyilvántartó Bíróság: Balassagyarmati Cégbírósága
Adószám: 24860482-2-12 HU 24860482
Bankszámla száma: 64000060-10060469

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon
(a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden
olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott
Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
1.2. Awebáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a
jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az webáruház egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehetőek igénybe.
1.4. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között
szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a
Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Panaszügyintézés helye, módja
•
•
•
•
•

Cím és postacím: 2653 Bánk, Petőfi utca 25.
Telefon: +36-35/342-159
E-mail: sulttea@tengerszempanzio.hu
Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton
Telefonos panaszügyintézés időrendje:
▪ munkanapokon: 8:00-16:00

2. Megrendelés – általános rendelkezések
2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) az Ügyfél
pontos adatainak megadása szükséges. Amennyiben az Ügyfél regisztrált a webáruházban,
adatait megtekintheti és módosíthatja az "Adatmódosítás" linkre kattintva. A termékek közötti
böngészéshez, és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A
Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
2.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre
kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni.
A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe
között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással
készültek. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem
szerepel.
2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az
általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt
kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
2.5. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a
szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a
termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre
nincsen mód.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy
becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os
árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
2.6. Nincs megszabva, hogy egy megrendelés alkalmával hány termék rendelhető.
2.7. Megrendelés menete:

A vásárláshoz regisztráció szükséges!
2.7.1. A termékek előnézeti képén megjelenő „rubrikára” kattintva írhatja be, hogy az adott
termékből mennyit szeretne rendelni. Ugyanezt a termékek adatlapján is megteheti. A
mennyiség kiválasztása után kattintson a Kosár gombra, hogy a Kosárba helyezze a
terméke(ke)t.
2.7.2. A kosárba helyezett terméke(ke)t az alul feljövő Kosár panelre, vagy a Menüpontok
között a Kosár menüpontra kattintva, összesítve megtekintheti. A kosárban a termékeket
törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség
megadásával, a módosítást követően, annak érvényesítéséhez kattintson a beviteli mező
melletti Kosár ikonra. A kosárba helyezett termékek végösszege a lista alján található.
Amennyiben minden a kosárban van, amit szeretett volna, kattintson a lista alatt található
Rendelés gombra.
2.7.3. A rendelés folyamata mindössze 3 lépésből áll. Az első lépés a Vevő számlázási adatai
pont, amelyet a regisztrációját követően rendszerünk automatikusan kitölt. Az első sorban
feltüntetjük a kiválasztott termékek összeadott árát.
Amennyiben megszeretné változtatni a nevet/cégnevet, illetve számlázási címét, az első
lépésen belül a Név/Cégnév, I.szám, Település és Cím részeken belül megteheti.
Ezután kattintson az Átvételi adatok gombra.
(Amennyiben módosítani szeretne valamit a kosárban, kattintson a fent található Kosár
menüpontra, és a 2. pontban leírtaknak megfelelően módosítsa rendelését. További termékek
bevitelekor a termékek adatlapjára kattintva – az 1-es pontnak megfelelően - adhatja őket a
kosárhoz.)
2.7.4. A második lépés az Áru átvétel és fizetés/Kiszállítás adatai.
Áru átvétel és fizetés
Az első sorban olvasható a kosárba helyezett termékek súlya (ez a kiszállítás miatt fontos). A
második sorban az Átvétel módja, ahol kiválaszthatja a Helyszíni (személyes átvétel)
lehetőségét, amennyiben boltunkban (2653 Bánk, Petőfi Sándor út 25.) kívánja átvenni a
megvásárolt termékeket; vagy válassza a futárszolgálat lehetőségét, amennyiben kiszállítást
kér.
A fizetési módnál az alábbiak lehetségesek:
Helyszíni (személyes átvétel) esetén: ha a termék átvételekor szeretne fizetni, válassza a
Készpénz lehetőséget; amennyiben előreutalná az összeget, válassza a Banki átutalás pontot.
DPD futárszolgálat esetén: ha a termék átvételekor szeretne fizetni, válassza az Utánvét
lehetőséget; amennyiben előreutalná az összeget, válassza a Banki átutalás pontot.
Kiszállítás adatai.
Amennyiben a DPD futárszolgálat lehetőséget választotta, itt módosíthatja a termékek
kiszállításának a helyszínét (I.szám, Település, Cím sorokban). Illetve az átvevő
nevét/cégnevét (Név/Cégnév sorban).
(Amennyiben módosítani szeretne valamit a Vevő számlázási adatai lépésnél, kattintson az
Számla adatok vissza gombra.)

2.7.5. A 2.7.3. lépés a rendelés folyamatában az Ellenőrzés. Ahol még a rendelés leadása előtt
ellenőrizheti összesítve a rendelését.
Részletezve:
Vevő számlázási adatai: erre a címre kérte a számlát kiállítani.
Áru átvétel és fizetés: itt megtekintheti, hogy személyes átvételt vagy kiszállítást szeretne,
valamint, hogy készpénzes fizetést/banki átutalást, vagy utánvétet.
Kiszállítás adatai (amennyiben a DPD futárszolgálat lehetőséget választotta): erre a
névre/cégnévre és címre viszi majd a futárszolgálat a csomagot. Valamint itt kap tájékoztatást
a csomag súlyáról és várható kiszállítási díjáról, amelyet cégünk leellenőriz és felülbírálhat.
Fizetendő: ez a végösszeg, amely a kosárba helyezett termékek és adott esetben a kiszállítás
díját tartalmazzák.
(Amennyiben módosítani szeretne valamit, kattintson az Átvétel, kiszállítás vissza gombra.)
Ha minden adatot megfelelőnek talált, pipálja ki az „Elolvastam és elfogadom az ÁSZF-ben
foglaltakat.” részt – természetesen amennyiben elolvasta és elfogadja az ÁSZF feltételeit,
csak akkor. Majd kattintson, a Küld gombra - a Küld gombra való kattintás esetében,
megtörténik a rendelése leadása cégünk felé, így a leadott rendelése fizetési kötelezettséget
szab ki Önre, a Tengerszem Fruit Kft. felé.
2.7.6. Miután elküldte rendelését, egy szöveget fog látni, amely így szól: „Köszönjük a
rendelését! E-mailben hamarosan visszajelzünk a rendelésével kapcsolatban.”
Az OK gomb megnyomásával a Nyitólapra navigálja Önt az oldal.
Amennyiben lezárt rendelését módosítaná, e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot. Az email tartalmazza a következőket: Név, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, a megrendelése
után kapott automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésszámát és a kívánt
módosítások leírását.
3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató automatikus
visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának
(megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott
adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés
dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,
szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről
az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés
jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a
megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Főként leértékelt, kifutó
termékeknél előfordulhat, hogy a megrendelt termék hiánycikk, ezért az nem értékesíthető. Ez
esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az
Ügyfelet a teljesítés akadályáról.

3.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – külön
elfogadó e-mailt.
3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Adatbeviteli hibák javítása
4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való
elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés
és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.
4.2. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek)
és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.
4.3. Megadott adatait a Szolgáltató ellenőrzi – pl. utca, út helyes megadása, elírások
korrigálása (PEtőfi=Petőfi) -, egyeztetés esetén megkereshetjük Önt a megadott e-mail címen,
telefonszámon. A végzett módosításokról, e-mailben tájékoztatást adunk majd.

5. Szállítási feltételek
5.1. A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a
továbbiakban: futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által
a megrendelés során megadott szállítási címre. A szállítási díjat az Ügyfél viseli. A szállítási
díj a számlán feltüntetésre kerül, és azt az Ügyfél által a megrendelés során választott fizetési
módnak megfelelően köteles az Ügyfél megfizetni. A szállítási díjak az ország egész
területére kiterjednek.
5.1.1. Szállítás díjak belföldre:
A szállítási díjat a rendelt termékek súlya határozza meg:
a) Kiszállítási díjak előreutalásnál:
•

A Vaterafutár DPD Futárszolgálat feltüntetett aktuális díjai. Bővebb információt a
rendelés leadás folyamatában talál.

Kiszállítás utánvét esetén:
•

Az 5.1.1 a) pontba meghatározott díjakon felül, minden esetben + 300 Ft.

A csomagokat a DPD futárszolgálat, kollégáink visszaigazoló e-mailjétől számítva (értve:
személyes visszaigazoló e-mail, NEM az automatikus rendelés visszaigazoló e-mail) 3
munkanapon belül, 9 és 18 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre.
A számlát a csomag tartalmazza.
több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülne.
Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése
alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, viszont a már
elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj
változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
5.2. A megrendelt termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem
előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat
kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az
átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője
jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés
Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről
jegyzőkönyvet vesz fel.
5.3. A termék(ek) kiszállítását a DPD futárszolgálat végzi, a rendelés Szolgáltató általi
visszaigazolását követő 1-10 munkanapon belül. A Szolgáltató a DPD futárszolgálat előzőek
szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. A DPD futárszolgálat
kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási
címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át
tudják venni.
6. Fizetési feltételek
Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:
•
•
•

személyes átvételkor készpénzben
futárszolgálat, utánvéttel készpénzben
banki utalás
7. Elállás jog
7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje
(a továbbiakban: Fogyasztó).
7.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.
7.3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.
7.4. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, romlandó vagy minőségét rövid ideig
megőrző termék tekintetében (pl. sült tea).
7.5. Elállási jog gyakorlásának a menete
7.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, elektronikus levélben.
Az elállási nyilatkozat minta az oldal alján letölthető.
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.5.3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló
nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a
Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus
levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi
figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
7.5.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató számlát
kiállító üzletébe vagy az 1.7. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül
postai úton ajánlott küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidő
betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy
az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben
megjelölt címre.
7.5.5. A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót
terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A
termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.
7.5.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat
is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül
a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.5.7. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót
semmilyen többletköltség nem terheli.
7.5.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
7.5.9. A kollekciók díszdobozai, illetve a kiegészítők nem használhatóak fel postai
csomagolóanyagként, e termékek ilyen módon történő sérülése esetén, a Fogyasztó nem élhet
az elállás jogával.

8. Jótállás
8.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, sem egyéb jogszabály alapján jótállási kötelezettség nem terheli.
8.2. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

9. Szavatosság
9.1. Kellékszavatosság
9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő
Ügyfél a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az
Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.
9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti,
vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően
keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek
felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek
helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles
bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell
juttatni a Szolgáltató részére, az Ügyfélszolgálat 14.1 pontban megjelölt címére. A Szolgáltató
kizárólag tiszta terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta terméke(ke)t visszaküldi az Ügyfélnek.
9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából –
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.
9.1.9. Kicserélés vagy elállás esetén az Ügyfél nem köteles a termék(ek)nek azt az
értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A
termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, az
Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
9.1.10. Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek
a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan
az Ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla,
postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg az Ügyfél részére.
Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a
Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült
költségek (beleértve a termék Ügyfél részére történő visszaküldésének költségét is) az
Ügyfelet terhelik.
9.2. Termékszavatosság
9.2.1. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) –
választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
9.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a
gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a
Fogyasztónak kell bizonyítania.
9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
9.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A
Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A
hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
9.2.6. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával
(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).
9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
•

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy

•
•

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
9.2.10. Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igényét érvényesíteni kívánja, a
nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott
szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A
termékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát az 1.7. pontban rögzített
elérhetőségeken terjesztheti elő.
Értelemszerűen bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell
juttatni a Szolgáltató részére, az Ügyfélszolgálat 1.7. pontban megjelölt címére. A Szolgáltató
kizárólag tiszta terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta terméke(ke)t visszaküldi az Ügyfélnek.
10. Felelősség
10.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató
nem vállal felelősséget.
10.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni

károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.
10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely
más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.5. Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
10.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a
weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint
nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
10.7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.

11. Szerzői jogok
11.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fényképet és egyéb
anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
11.2. A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás –
például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a
weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely
használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen,
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e
szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. Jogérvényesítési lehetőségek
12.1. Panaszügyintézés
12.1.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
12.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal
kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az
Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a
jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan
rendelkezések szerint jár el.
12.1.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi
azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a
Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
12.1.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra
vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
12.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles
öt évig megőrizni.
12.1.6. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott
közvetlen elérhetőségeken fogadja.
12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
12.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva az Ügyfél számára:
a) Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében
elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról.
c) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást

kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
testületnél.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
•

Budapesti Békéltető Testület elérhetősége
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület elérhetősége:
•

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel: 32/520-860
Fax: 32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

d) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezései szerint.

13. Adatvédelmi nyilatkozat
13.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos
alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
feltárásáról és felhasználásáról.
13.2. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási cím,
telefonszám, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus
levélben megtalálható. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a
Szolgáltató, hanem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kezeli.
13.3. A weboldal adatkezelője az Ondepu Kft.
•

Felhasználói Fiók adatvédelme
A Fiók adataira az ONDEPU SYSTEM ide vonatkozó
szabályzata az irányadó.
További információ a központi honlapon:
http://ondepu.com/HU/18/Felhasznalo.Adatvedelem

13.4. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi

rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az
adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.
13.5. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy
jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve
az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll
megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal.
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg,
vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult
kártérítés érvényesítésére.
13.6. A regisztrációkor, illetve a rendeléskor megadott adatoknak, a valóságnak meg kell
felelnie. A valóságnak nem megfelelő adatokból származó következmények végett a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
13.7. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok
pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató
megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon
gyűjtött információkat.
13.8. Adatkezelők megnevezése:
•
•
•

Ondepu Kft.
Szolgáltató
Futárszolgálatok
13.9. A Szolgáltató, az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok futárszolgálatok részére
történő továbbításáról, az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes
adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A
Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.
14. Egyéb rendelkezések
14.1. A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő,
használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:

•
•

vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése
14.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
Frissítve: 2016.10.17.

