Általános Szerződési Feltételek
1.

Általános feltételek

1.1

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a http://www.ibeauty-salon.hu
weboldalon („Honlap”) elérhető online használatának, azon keresztül történő vásárlásnak és
szerződéskötésnek feltételeit.

1.2.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatókat egymásra
tekintettel kell értelmezni. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett
megrendeléssel, ajánlattal, rendelés-visszaigazolással, számlákkal és minden egyéb az adott
megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő. Amennyiben jelen
ÁSZF és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden
esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak.

1.3.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és a Vásárló
között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF
alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.4.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.5.

A szerződés nyelve magyar.

1.6.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag
hozzáférhető és megtekinthető.

1.7.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.

A Szolgáltató adatai

Cégnév:

Herczeg-Siska Edina egyéni vállalkozó

Székhely:

4026 Debrecen, Jókai út 1/a fsz/7.

Postacím:

4026 Debrecen, Jókai út 1/a fsz/7.

Telefon:

06-30-526-8389

E-mail:

info@ibeautysalon.hu

Adószám:

66657589-1-29

Nyilvántartási szám:

37268482

3.

A szerződés tárgya

A Honlapon keresztül a Szolgáltató kiskereskedelmi értékesítést végez valamint csomagküldő,
internetes kereskedelmet folytat. A Szolgáltató vállalja, hogy a felek között létrejövő egyedi
szerződés („Megrendelés”) és annak elválaszthatatlan részét képező jelen ÁSZF alapján és
azoknak megfelelően a Vásárló részére a megrendelt cikkek küldéséről intézkedik.
4.

Szerződéskötés folyamata, a megrendelés létrejötte

4.1.

A Bejelentkezést követően a Webshop menüpontra kattintva érhetőek el a Szolgáltatótól
megvásárolható termékek. A termékek kategóriánként rendszerezve találhatóak, ahol a
megvásárolni kívánt termékre kattintva lehet tájékozódni a termék felhasználási javaslatairól,
összetételéről, kiszereléséről, bruttó áráról és a cikkszámáról. A „Kosárba” gombra kattintva a
termék egy virtuális kosárba kerül, amelynek tartalma a képernyő jobb felső sarkában található
Kosár logóra kattintva válik láthatóvá.

4.3.

A „Kosár” oldalról az „Adatok megadása” gombra kattintva lehet a személyes és szállítási
adatokat megadni, azt követően pedig a „Fizetési mód és megerősítése” gombra kattintva
lehet választani Személyes átvétel és Utánvét között. Itt kötelező elfogadni jelen ÁSZF
tartalmát és az adatvédelmi nyilatkozatot is. A „Rendelés elküldése” gombra kattintva lehet a
megrendelést véglegesíteni.

4.4.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a
Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

5.

Termékek ára

5.1

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket
is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

5.2.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azonban
megrendelés véglegesítését megelőzően az Utánvét lehetőség kiválasztása után a „Végösszeg”
már a kiszállítás díját is tartalmazza.

5.3.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

5.4.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot
választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

5.5

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából
eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan
téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen
esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron
szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt
követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy
sem.

6.

Adatbeviteli hibák javítása
Vásárlónak a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor
lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

7.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

7.1.

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48
órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely
visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási
és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek
felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

7.2.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem
kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

7.3.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

7.4.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül,
mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

7.5.

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.

8

Fizetés és kiszállítás

8.1.

Fizetés utánvétellel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, ez esetben
a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét.

8.2.

Szolgáltató a megrendelt termékekről a Vásárló részére a vásárlási folyamat során megadott
e-mail címre e-számlát küldd.

8.3.

A kiszállítást a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. , cégjegyzékszám: 0110-042463 , adószám: 10901232-2-44 ) végzi.

8.4.

A kiszállítás díja: bruttó 2000,- Ft.

8.5.

Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül a termék
kiszállításra kerül a Vásárló részére.

8.7.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót írásban vagy
telefonon 72 órán belül tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb
harminc napon belül visszatéríteni.

8.8.

Személyes átvétel esetén a megrendelt termék ellenértékét személyesen kell megfizetni.
Átvétel helyszíne: 4027 Debrecen Böszörményi út 1.

9.

Elállási jog

9.1.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló 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
(„Fogyasztó”).
Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló
szerződés esetén
1.
2.
3.
4.

terméknek,
több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni.

9.2.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.3.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél
útján) a jelen ÁSZF – ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár
a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

9.4.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
megérkezését.

9.5.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az
erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a
Szolgáltatónak.

9.6.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a
határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,
hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

9.7.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

9.8.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha
a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás
lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött
csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás
kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

9.9

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget
is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a
Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta
a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül
Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9.10.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.

9.11.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő
lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

9.12.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

1.

2.

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. egyedi
felirattal ellátott törölköző, párna);
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl.
kontaktlencse).

10.

Felelősség a honlap használatáért

10.1.

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.2

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért,
valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap
használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett
módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések
felderítése végett.

10.3.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.

Szerzői jogok

11.1.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás
elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő alatt állnak. Szolgáltató a
szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon
keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:
bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi
grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve
az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely
kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap
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.
11.3.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
http://www.ibeauty-salon.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató
által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes
reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának
kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak
visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

12.

Adatkezelés

12.1.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

12.2.

A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során
birtokába jutott adatokat a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját
nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve a
Vásárló és/vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése
érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve a Megbízott az őt megillető követelések
érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

12.3.

Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza, amely a
http://www.ibeauty-salon.hu oldalon található.

13.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, szavatossági jogok

13.1.

A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatót a jogszabály szerinti I. számú
melléklet tartalmazza.

13.2.

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

13.3.

A szavatossági igényeit a Vásárló a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken
érvényesítheti, terjesztheti elő.

14.

Jogérvényesítési lehetőségek

14.1.

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
2. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

14.2.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a
panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt
évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

14.3.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra
vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.4.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
jegyzőkönyv másolati példányát.

14.5.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.6.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

15.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

15.1.

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és
kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes
Békéltet Testülethez is.
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület
1016
Budapest,
Krisztina
krt.
99.
III.
em.
310.
Levelezési
cím:
1253
Budapest,
Pf.:
10.
E-mail
cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax:
06
(1)
488
21
86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Vagy területi szerveihez:
Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

16.

Egyéb rendelkezések

16.1.

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén
történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések
a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval
szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

16.2.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi
a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései
továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell
értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

16.3.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. november 14.

16.4

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: ……………
Herczeg-Siska Edina
egyéni vállalkozó

I.

számú melléklet

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Megbízó a kellékszavatossági jogával?
A Megbízó a Megbízott hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Megbízót a kellékszavatossági igénye alapján?

Megbízó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kurgyis
Julia egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön
köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) 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.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

II.

számú melléklet.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

