
Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
webshop  működésével,  megrendelési,  és  szállítási  folyamatával  kapcsolatosan  felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1.) SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Pogány Ádám, egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 3700 Kazincbarcika, Iskola utca 27.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@stage2.hu

Adószáma: 68350941-1-25

Bankszámlaszám: 54300039-10008896

Nyilvántartási száma: 51619929

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője

Nyilvántartásba vétel napja: 2017.06.26

Telefonszáma: +36 30 578 4159

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Név: Websupport Magyarország Kft.

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; 

cégjegyzékszám: 01-09-381419; 

adószám: 25138205-2-41

Tel: +36 1 700 4030 | Fax: +36 1 700 4031



2.) A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

2.1. A  megrendelések  feldolgozása  nyitvatartási  időben  történik.  A  megrendelés
feldolgozásaként  megjelölt  időpontokon  kívül  is  van  lehetőség  a  megrendelés  leadására,
amennyiben az a munkaidő lejárta  után történik,  az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Szolgáltató  ügyfélszolgálata  minden  esetben  elektronikus  úton  visszaigazolja,  hogy mikor
tudja teljesíteni a megrendelését.

 

2.2. Általános  teljesítési  határidő,  a  visszaigazolástól  számított  3-5  munkanapon  belül  (az
akciós időszakokba ez a határidő meghosszabbodhat).

 

2.3. Az  adásvételi  szerződés  alapján  a  Szolgáltató  dolog  tulajdonjogának  átruházására,  a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

2.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő
eljuttatását,  a  kárveszély  akkor  száll  át  a  vevőre,  amikor  a  vevő  vagy  az  általa  kijelölt
harmadik  személy  birtokba veszi  a  dolgot.  A kárveszély  a  fuvarozónak történő átadáskor
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó
ajánlotta.

 

2.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában,
az  eladó  (jelen  ÁSZF  szerint:  Szolgáltató)  a  szerződés  megkötését  követően  késedelem
nélkül,  de  legkésőbb  harminc  napon  belül  köteles  a  vevő  (Felhasználó)  rendelkezésére
bocsátani a dolgot.

 

2.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

2.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.



2.8. Ha  Szolgáltató  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségét  azért  nem  teljesíti,  mert  a
szerződésben  meghatározott  termék  nem  áll  rendelkezésére,  köteles  erről  Felhasználót
haladéktalanul  tájékoztatni,  valamint  Felhasználó  által  fizetett  összeget  haladéktalanul
visszatéríteni.

A  Stage2  Webáruházában  a  vásárlás  előtt  regisztrációra  van  szükség.  (Fontos!  Ügyeljen
adatainak  pontos  megadására,  mivel  rendelését  a  megadott  regisztrációs  adatok  alapján
számlázzuk és szállítjuk.) Amennyiben már regisztrált, felhasználónevével és jelszavával be
tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését. Regisztrációt egyszer kell végrehajtania,
későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

3). A RENDELÉS MENETE

3.1 A vásárlás 5 egyszerű lépésben történik.

A termékre kattintás után lehetőség van a termékről bővebb leírást olvasni.
A  megvásárolni  kívánt  termék  melletti  „kosárba”  gombra  kattintva  egy  virtuális  kosárba
helyezi a terméket. Ezután több termék elhelyezésére is lehetőség van. 
A kosár tartalmát folyamatosan ellenőrizhetjük a kosár gomb megnyomásával. A kosárból a
fekete  X-el  távolíthatjuk  el  a  termékeket,  amennyiben  elállunk  az  adott  termék
megvásárlásának szándékától.

Összefoglalás: Itt tételesen felsorolva láthatjuk a kosárban található termékeket. Ellenőrizze,
hogy  a  darabszám,  méret,  valamint  a  szín  egyezik-e  a  megvásárolni  kívánt  áruval.
Amennyiben  rendelkezünk  kuponnal,  lehetőségünk  van  hozzáadni  annak  kódját.  Egyéb
termékek hozzáadása esetén a „vásárlás folytatása”, a rendelés folytatásához a „következő”
gombra kattintva léphet.

Belépés: Amennyiben nincs regisztrálva oldalunkon ezt egyszerűen megteheti egy e-mail cím
megadásával. Amennyiben már regisztrált, a regisztrációkor megadott e-mail címe, és jelszó
segítségével lépjen be fiókjába.

Cím: Ellenőrizzük a kézbesítési  és  számlázási  címet.  Lehetőség van új  cím létrehozására,
vagy a régi módosítására. Vásárlás folytatásához a „következő” gombra kattintson.

Szállítás: Itt van lehetőség a szállítási mód beállítására. Kiválasztása után, és a továbblépés
előtt el kell fogadni az aktuális szolgáltatási feltételeket. A feltételek változtatásának jogát a
webáruház  fenntartja,  erről  tájékoztatást  nem köteles  küldeni  regisztrált  vásárlóinak,  ezért
minden rendelés alkalmával olvassa el azt!

Fizetés: Fizetés módjának beállítása.
A rendelés adatairól automatikus értesítést küld rendszerünk e-mailben. Webáruházunkban a
„Fiókod” fül alatt a „Rendeléseim története” pontban követheti eddig leadott megrendeléseit.

A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése
mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy
a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja.
Ezt  követően  a”  rendelés  feladása”  gombra  kattintva  kerül  feladásra  a  megrendelés.  A



megrendelés  elküldése  (,,Megrendelés  elküldése"  gomb  megnyomása)  az  Ügyfél  számára
fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szállítási költség:
A belföldi szállítási díj: bruttó 990 Ft
Utánvéttel: bruttó 1590 Ft 
(990 Ft szállítási díj + 600 Ft utánvét díj)

A csomagok szállítását Magyarország területén a GLS Hungary futárszolgálat végzi.
GLS Hungary Kft.
(címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; telefonszáma: +36 (29) 886 660)

Fizetési módok:
Fizetés  utánvétellel: Amennyiben  a  megrendelt  termék  futárszolgálattal  kerül  kiszállításra,
lehetőség  van  arra,  hogy  a  Felhasználó  a  megrendelés  végösszegét  a  futárnak  teljesítse
készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Fizetés Barion-nal (www.barion.hu)

Fizetés bankkártyával (jelenleg Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro és
American Express kártyával lehetséges a fizetés)

Felhasználónak  lehetősége  van  a  rendelés  összértékét  online,  bankkártyával  fizetni  a
Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
 

4.) ELÁLLÁS JOGA

4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó
és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló  45/2014.  (II.26.)  Korm.
rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított
14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

4.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen  Fogyasztó,  vagy  az  általa  megjelölt,  a  fuvarozótól  eltérő  harmadik  személy  a
terméket átveszi.

 

4.3. Fogyasztó  a  szerződés  megkötésének  napja,  és  a  termék  átvételének  napja  közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 



4.4. A termék  visszaküldésének  költségét  a  fogyasztónak  kell  viselnie,  a  vállalkozás  nem
vállalta e költség viselését.

 

4.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.

 

4.6. Nem illeti  meg  az  elállási  jog  Fogyasztót  olyan  nem előre  gyártott  termék  esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

4.7.. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a
fenti  jogszabályok  értelmében  haladéktalanul,  de  legkésőbb  14  napon  belül  visszatéríti  a
kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

 

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

 

4.9. Fogyasztó  köteles  az  árukat  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  a  szerződéstől  való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

4.10. Fogyasztónak  írásban  történő  elállás  esetén  elegendő  az  elállási  nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.

 

4.11. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,
vagy átadja a termék(eke)t.

 

4.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.

 



4.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely
a  Szolgáltató  által  felkínált  legolcsóbb  szokásos  fuvarozási  módtól  eltérő  szállítási  mód
választásából adódik.

 

4.14. Fogyasztó  kizárólag  akkor  vonható  felelősségre  az  árukban  bekövetkezett
értékcsökkenésért,  ha  az  az  áruk  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének
megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

4.15. A  visszatérítést  Szolgáltató  mindaddig  visszatarthatja,  amíg  vissza  nem  kapta  az
áru(ka)t,  vagy  Fogyasztó  bizonyítékot  nem  szolgáltatott  arra  vonatkozóan,  hogy  azokat
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

4.16. Amennyiben  Fogyasztó  élni  szeretne  elállási  jogával,  annak  jelzését  megteheti
Szolgáltató  elérhetőségeinek  valamelyikén  írásban  (akár  a  mellékelt  adatlap  segítségével),
vagy  telefonon.  Postai  úton  írásban  történő  jelzés  alkalmával  a  postára  adás  időpontját
vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.
Postai  úton történő jelzés esetén ajánlott  küldeményként,  csomagként való jelzést  fogad el
Szolgáltató.  A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

4.17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

 

4.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor)

 

4.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ittérhető el.

 

4.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.

 

4.21. Az  elállási  jog  csak  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  fogyasztónak  minősülő
Felhasználókat illeti meg.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF


 

4.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

4.23. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

4.23.1. Amennyiben  a  Fogyasztó  élni  kíván  az  elállási  joggal,  úgy  köteles  az  elállási
szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

4.23.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég
csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a
postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a
fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

4.23.3. A  Fogyasztó  elállás  esetén  köteles  a  megrendelt  terméket  a  Szolgáltató  címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási
jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

4.23.4. A  Szolgáltató  azonban  nem  köteles  a  Fogyasztó  része  megtéríteni  azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

4.23.5. Több  termék  adásvételekor,  amennyiben  az  egyes  termékek  szállítása  eltérő
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból
álló  termék esetén  az  utoljára  kézbesített  tételnek  vagy darab  kézhezvételtől  számított  14
napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

4.24.   A fogyasztó  az  elállási  jogát  gyakorolhatja  a  nyilatkozat-minta  útján  vagy az  erre
vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.



45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - 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

5.) SZAVATOSSÁG

 

Hibás teljesítés

A kötelezett  hibásan  teljesít,  ha  a  szolgáltatás  a  teljesítés  időpontjában  nem felel  meg  a
szerződésben  vagy  jogszabályban  megállapított  minőségi  követelményeknek.  Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát
a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás  közötti  szerződésben semmis az a kikötés,  amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

5.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2.  Milyen  jogok  illetik  meg  a  Felhasználót  a  kellékszavatossági  igénye  alapján?
Felhasználó  –  választása  szerint  –  az  alábbi  kellékszavatossági  igényekkel  élhet:  kérhet
kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek  közül  a  Felhasználó  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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor#lbj22idffc8
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor#lbj21idffc8
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor#lbj20idffc8


Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.3.  Milyen  határidőben  érvényesítheti  Felhasználó  kellékszavatossági  igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti.

5.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.5.  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 Felhasználó igazolja,  hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

5.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.7.  Milyen  jogok  illetik  meg  Felhasználót  termékszavatossági  igénye  alapján?

Termékszavatossági  igényként  Felhasználó  kizárólag  a  hibás  termék  kijavítását  vagy
kicserélését kérheti.

5.8. 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.

5.9.  Milyen  határidőben  érvényesítheti  Felhasználó  termékszavatossági  igényét?



Termékszavatossági  igényét  Felhasználó  a  termék  gyártó  általi  forgalomba  hozatalától
számított  két  éven  belül  érvényesítheti.  E  határidő  elteltével  e  jogosultságát  elveszti.

5.10.  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
Felhasználónak kell bizonyítania.

5.11. 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.

5.12. Szolgáltató  nem  tartozik  továbbá  szavatossággal  az  olyan  károkért,  amelyek  a
kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól  eltérő  behatásokból,  illetve  egyéb,  a  termékek  nem  rendeltetésszerű
használatából keletkeztek.

6.) A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 

6.1. Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződésben  a  felek  megállapodása  a  rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

6.2. A fogyasztó kötelessége a  szerződés  megkötésének bizonyítása  (számlával,  vagy akár
csak nyugtával).



 

6.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik
(Ptk. 6:166. §).

 

6.4. A  Szolgáltató  a  fogyasztó  nála  bejelentett  szavatossági  vagy  jótállási  igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

6.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.

 

6.6. Ha a  Szolgáltató  a  fogyasztó  szavatossági  vagy jótállási  igényének  teljesíthetőségéről
annak  bejelentésekor  nem tud  nyilatkozni,  álláspontjáról  –  az  igény  elutasítása  esetén  az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,
igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

6.7. A  Szolgáltató  a  jegyzőkönyvet  az  annak  felvételétől  számított  három  évig  köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

6.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.

7.) VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1. Szolgáltató  kötelezettsége  teljesítéséhez  közreműködőt  jogosult  igénybe  venni.  Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik,  úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el.

 

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 



7.3. Amennyiben  Szolgáltató  a  Szabályzat  alapján  megillető  jogát  nem  gyakorolja,  a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az
hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez,  vagy  kikötéséhez  nem jelenti  azt,  hogy  lemond  arról,  hogy  a  későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.) PANASZKEZELÉS RENDJE

 

8.1. Áruházunk célja,  hogy valamennyi megrendelést  megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes  megelégedettsége  mellett  teljesítsen.  Amennyiben  Felhasználónak  mégis  valamilyen
panasza  van  a  szerződéssel  vagy  annak  teljesítésével  kapcsolatban,  úgy  panaszát  a  fenti
telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja,  és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló  a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  azonnali  kivizsgálása  nem
lehetséges,  a  Szolgáltató  a  panaszról  és  az azzal  kapcsolatos  álláspontjáról  haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

8.3. Az  írásbeli  panaszt  a  Szolgáltatást  30  napon  belül  írásban  megválaszolja.  A  panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát  öt  évig  megőrzi  a  Szolgáltató,  és  azt  az  ellenőrző  hatóságoknak  kérésükre
bemutatja.

 

8.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

8.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 



A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről  szóló 387/2016. (XII.  2.) Korm. rendelet  szerint
közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti
járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A
járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

8.6. A Fogyasztónak panasza  esetén  lehetősége  van békéltető  testülethez  fordulni,  melyek
elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

http://jarasinfo.gov.hu/


E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.



Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné



8.7. Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május
21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online
vitarendezési  platformot.  A  Rendelet  szerint  az  Európai  Unióban  tartózkodási  hellyel
rendelkező  fogyasztók  és  az  Európai  Unióban  letelepedett  szolgáltatók  közötti,  online
szolgáltatási  szerződésekből  eredő  kötelezettségekkel  kapcsolatban  felmerülő  jogviták
bírósági  eljáráson kívüli  rendezésére  irányuló kommunikációt  ezen a  platformon keresztül
kell  a  fogyasztóknak  biztosítani.  Az  online  vitarendezési  platform  2016.  február  15-től
elérhető a fogyasztók számára.  A Rendelet  hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon
székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online
szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online
vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezését  a  közösen megválasztott  vitarendezési  fórumnál.  Magyarországon  a  fogyasztói
jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

9). ADATVÉDELEM

Az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. tv.), valamint a Direktmarketing Törvény (1995.
évi  CXIX. tv.)  értelmében szeretnénk tájékoztatni,  hogy megrendelésével,  mint  ügyfelünk
hozzájárul,  hogy  személyes  adatait  (név,  lakcím,  telefonszám,  fax,  email)  a  Stage2  mint
adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez,
ajánlati listák és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az
adat  szolgáltatása  önkéntes.  Az  adatok  törlése,  módosítása  bármikor  írásban  kérhető.  A
hírlevélre  feliratkozottak  listájáról  anélkül  is  leiratkozhat,  hogy  a  regisztráció  is  törlésre
kerülne. A hírlevélről való leiratkozási szándékát  az info@gmail.com email címen emailben,
illetve a hírlevelek alján található „leiratkozás“ link segítségével is megtehető.

mailto:info@gmail.com
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