
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az www.luxauto.hu címen elérhető honlap
(továbbiakban:  Webáruház)  használatával  kinyilvánítja,  hogy  ismeri  és  elfogadja,  az
alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt, LUX Kft. által alkalmazott
általános szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által
kínált  lehetőségeknek,  a  vásárlást  megelőzően  figyelmesen  olvassa  el  az  Általános
Szerződési  Feltételeinket  és  kizárólag  abban  az  esetben  vegye  igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek
tekinti magára nézve.

Jelen  dokumentum  kizárólag  elektronikus  formában  kerül  közzétételre.  A jelen  ÁSZF
alkalmazásával létrejövő szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek
minősül.

1. Az Eladó adatai:

• Cégnév: LUX Gépjárműalkatrészeket Gyártó Kft.

• Székhely: H-6000 Kecskemét, Technik-Park

• Adószám: 10514906-2-03

• Cégjegyzék szám: 03-09-100405

• Illetékes cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

• Elektronikus elérhetőség: info@luxauto.h  u  

• Honlap: www.luxauto.hu

• Telefonos elérhetőség: +36 76/ 505-346

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

A  tárhelyszolgáltató  a  jelen  általános  szerződési  feltételekben  a  továbbiakban:
Üzemeltető.

2. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül, vevői
pozícióban eljáró természetes személy
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Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.luxauto.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköznek minősül

Szerződés:  Eladó és Vevő között  a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével
létrejövő adásvételi szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:  olyan  eszköz,  amely
alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat
megtételére.  Ilyen  eszköz  különösen  a  címzett  vagy  a  címzés  nélküli  nyomtatvány,  a
szabványlevél,  a  sajtótermékben  közzétett  hirdetés  megrendelőlappal,  a  katalógus,  a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés:  olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében
a felek egyidejű fizikai  jelenléte nélkül  úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése
érdekében  a  szerződő  felek  kizárólag  távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé  tévő
eszközt alkalmaznak

Termék:  a  Weboldal  kínálatában  szereplő,  a  Weboldalon  forgalomba  hozott  és
értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés
tárgyát képezi

Vállalkozás:  a szakmája,  önálló  foglalkozása vagy üzleti  tevékenysége körében eljáró
személy

Vevő/Ön: a Weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Eladó: LUX Kft. 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:
fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért  a  jogszabályi  kötelezettségén  túlmenően  vagy  annak  hiányában  önként
vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

3. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);



• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállásról;

• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól;

• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF),
valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően
tartalmazza  a  jelen  ÁSZF az  Önt  és  bennünket  illető  jogokat  és  kötelezettségeket,  a
szerződés  létrejöttének  feltételeit,  a  teljesítési  határidőket,  a  szállítási  és  fizetési
feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A  webáruházunkon  keresztül  történő  vásárlással  Ön  elfogadja  a  jelen  ÁSZF
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés
részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult
megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen
elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az
esetleges  változtatások  a  már  addig  létrejött  szerződéseket  (visszaigazolt
megrendeléseket) nem érintik.

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek,
azokat az Eladó iktatja.

6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Webáruházunkban  saját  kifejlesztésű  és  gyártású  napfénytetőket,  busztetőablakokat,
tehergépjármű,  élőállat-szállító,  lakókocsi,  hajó,  kétéltű  busz  számára  tető-  és
oldalablakokat és azok alkatrészeit forgalmazzuk.



Tetőablakaink üvegei  a  közlekedési  felügyelet  nemzetközi  előírásainak megfelelően be
vannak vizsgálva és engedélyeztetve. Az engedélyszámok az üvegen láthatóak.

(EU)  Európai  szabványvizsgálat  azonosítószáma:  HS  TEMPERED  /  E7  43R-011317
(USA) Amerikai Egyesült Államok szabványvizsgálat azonosítószáma: HS TEMPERED /
DOT-663 AS3 M5539

Beszerelési szolgáltatást csak egyedi esetekben referenciaként végzünk bemutató minta
tetőablak,  illetve  szériaszerű  felhasználás  céljából  Vállalkozások  részére  kecskeméti
üzemünkben.

A  webáruházban  magánszemélyként  vásárolt  termékeket  szakszervizben  tudja
beszereltetni.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek mintatermékek valódi fotóját
tartalmazzák, azonban elsősorban csak illusztrációként szerepelnek.

7. Rendelési információk

A megjelenített  termékek a Webáruházon keresztül,  online rendelhetők meg, futár által
történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi
átvétellel.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os 
ÁFA-t, valamint tartalmazzák a házhoz szállítás díját Magyarországon belül.

Amennyiben az eladó hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság
ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott  árától  eltér,  úgy az eladó nem
köteles  a  terméket  a  hibás  áron  szolgáltatni,  de  köteles  a  megrendelés
visszaigazolásában felajánlani a vevő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét.
Amennyiben a vevő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való
egyoldalú elállás joga.

Külön  csomagolási  költség  nem  kerül  felszámításra.  További  szállítási  információ  a
szállítással kapcsolatos pontok alatt.

Webáruházunkban  több  oldalon  keresztül  megjelenített  oldalakon  böngészhet
Megvásárolható  termékeket.  A felsorolt  termékek mellett  megtekintheti  egy-egy termék
képét,  rövid  leírását,  árát,  majd  egyből  a  kosárba  tudja  tenni.  Ha  bővebb  információt
szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék nevére. Ekkor a termék oldalára jut
el,  ahol  a termékről  részletesebb tájékoztatást kaphat.  Amennyiben ennél  részletesebb
tájékoztatásra  van  szüksége,  úgy  a  kapcsolati  adatoknál  rögzített  telefonszámon
szíveskedjen érdeklődni hétfőtől-péntekig 8 és 16 óra között.

7.1. A rendelés menete



A Bolt menü Webáruház almenüjéből kiválasztott termék képén megjelenő kosár ikonra
vagy a Kosárhoz adás gombra, illetve a termék adatlapján a Kosárba teszem gombra
kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. Ezután akár további termékeket is helyezhet a
virtuális  kosarába,  majd  a  Kosár  almenüben  leellenőrizheti,  átnézheti  a  kiválasztott
termékeket,  és  akár  a  darabszámokat  is  növelheti.  A Kosár  frissítése  gombbal  pedig
aktualizálhatja a tartalmát, hogy a legfrissebb ár legyen feltüntetve. A Tovább a pénztárhoz
gomb használatával eljut a megrendelő felületre, ahol lehetősége van új vagy regisztrált
vásárlóként tovább vinni a folyamatot.

A termékeket  megrendelheti  regisztráció  és  bejelentkezés nélkül  is,  megrendelés  előtt
Önnek nem kell regisztrálnia, vagy belépnie a rendszerbe.

A Fiókom almenü alatt tud bejelentkezni vagy regisztrálni.

Regisztráció esetén az Ön e-mail címének beírása után kap egy értesítőt postafiókjába,
amelyben megtalálható a későbbi azonosításra szolgáló felhasználó neve és a jelszó. Ezt
követően a bejelentkezéskor meg tudja adni teljes nevét, számlázási és szállítási címét,
vagy akár jelszót módosíthat.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár!

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az Elfelejtett jelszó opciót. Ha
itt megadja a regisztrált e-mail címét vagy felhasználó nevét, akkor a jelszavát e-mailben
elküldjük Önnek.

Miután a szükséges adatokat megadta, majd véglegesítette rendelését a megadott e-mail
címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése
adatait.

Kérjük, mindig ellenőrizze a megadott e-mail címe helyességét, csak így tudjuk eljuttatni
Önhöz a megrendelt terméket.

Amennyiben jól adta meg e-mail címét és nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el
megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon,
hétfőtől-péntekig 8 és 16 óra között a +36 76/ 505-346-os telefonszám segítségével.

Miután  elvégeztük  megrendelésének  feldolgozását,  a  megadott  e-mail  címére  küldünk
Önnek  egy  Megrendelés  lezárva  visszaigazolást.  A  termék  kiszállítására  csak  ezt
követően kerül sor.

A  megrendelésének  folyamatát  a  megrendelés  lezárásáig  figyelemmel  kísérheti  a
Megrendelés  követés  menüpont  segítségével.  Itt  megtalálhatja  az  összes  eddigi
megrendelését  is,  amit  Webáruházunkba  küldött.  Minden  megrendelés  egy  egyedi
megrendelés számmal azonosítható.

8. Regisztráció

Amennyiben Weboldalunkon regisztrálni  szeretné magát, meg kell  adnia a vásárláshoz
szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint



a  későbbi  belépéshez  szükséges  jelszavát.  A regisztrációt  e-mailben  visszaigazolja  a
rendszer.

A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás
során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai
arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből  eredő károkért,  illetve
hátrányokért az eladó felelősséget nem vállal.

A vevők e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az eladó technikai jellegű
üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az eladó kérelemre törli a rendszerből. A
törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a vevő
e-mailben megerősíti,  így  elkerülhető,  hogy valaki  szándékosan vagy tévedésből  mást
töröljön a regisztrációs adatbázisból.

A regisztrációt  az  e-mail  cím  azonosítja,  tehát  egy  e-mail  címet  csak  egyszer  lehet
regisztrálni.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

9. A megrendelések feldolgozása

A  megrendelések  feldolgozása  munkanapokon  történik  8.00-15.00  óra  között.  A
megrendelés  feldolgozásaként  megjelölt  időpontokon  kívül  is  van  lehetőség  a
megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon
kerül  feldolgozásra  a  megrendelés.  Az elfogadott  megrendelés  teljesítési  határideje,  a
visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 3-5 munkanap. Abban az
esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően 2-6 hét.

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a
beszállító,  vagy rajta kívül  álló okok miatt  történő előzetes bejelentés nélküli  változása
miatt.

10. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítási díj fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja

• Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön, az eladó székhelyén/telephelyén 

forintban fizeti meg a termék vételárát, készpénzben.

• Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott futárszolgálat szállítja

ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a
futárnak kell készpénzben kifizetni.  Utánvétes megrendelés esetén többletköltség
nem merül fel, mint utánvételi díj.

Utánvéttel  fizetés esetén a megrendelt  terméket  a  csomag átvételekor  a kézbesítőnek
készpénzben kell kifizetni.



A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden
költséget  tartalmaz.  A számlát  és  a  garancialevelet  a  csomag  tartalmazza.  Kérjük  a
csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át
a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

11. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 3-5 
munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 2-6 hét.

12. Házhoz szállítási információk

A  webáruházunk  által  kapott  megrendeléseket  kizárólag  az  általunk  megbízott
futárszolgálat  futárai  kézbesítik.  A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8.00-
16.00 óra között.

Szállítási  címként célszerű olyan címet megadni,  ahol  a most  megjelölt  napszakban a
futárt  folyamatosan fogadni  tudják,  és biztosítani  tudják a küldemény ellenértékének a
futár részére való teljesítését.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket,  amennyiben a csomag
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok
esetében  a  szállítás  és  visszaszállítás  díját  a  megrendelőre  terheljük,  újraküldését
kizárólag  a  csomag  ellenértékének  előre  történő  kiegyenlítése  esetén  áll  módunkban
ismételten elindítani.

Áruházunk  működésével,  megrendelési,  és  szállítási  folyamatával  kapcsolatosan
felmerülő  esetleges  további  kérdések  esetén  a  kapcsolati  adatok  között  megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

13. Elállás joga

A  távollevők  között  kötött  szerződésekről  szóló,  45/2014.  (II.26.)  kormányrendelet
szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő
vásárló  esetében  alkalmazhatóak.  A fogyasztó  a  megrendelt  termék  kézhez  vételétől
számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a
megrendelt terméket.

Amennyiben  a  fogyasztó  él  elállási  jogával,  úgy  ezt  az  eladóval  egyértelmű  írásbeli
nyilatkozatban  köteles  közölni  (postán  ajánlott  tértivevényes  küldeményben,  vagy  e-
mailben). Az eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles
azt visszaigazolni  a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket



köteles  elállási  nyilatkozatának  közlésétől  számított  14  napon  belül  az  eladónak
visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben  a  fogyasztó  elállási  jogát  gyakorolja,  úgy  az  erre  vonatkozó  nyilatkozat
kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az eladó a fogyasztónak az általa teljesített
fizetéseket visszatéríteni. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott,
amely többletköltséggel  jár,  és  amely  a szokásos fuvarozástól  eltérő (külföldre  történő
szállítás).  Az eladónak a visszafizetési  kötelezettségét  mindaddig nem kell  teljesítenie,
amíg a terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt  érdemlő igazolását a
termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az eladó a
korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Eladó követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár
megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a
csomag  kibontása,  illetve  a  visszaküldött  termék  megvizsgálása.  Erre  az  esetleges
későbbiekben  történő  félreértések  elkerülése  végett  van  szükség.  (például,  hogy  a
visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

• olyan  termék  esetén,  melynek ára  a  vállalkozás által  nem irányítható  pénzpiaci

mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

• olyan  nem  előre  gyártott  termék  esetében,  amelyet  kifejezetten  a  fogyasztó

kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került
előállításra.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:

Cím:

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 vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki,
ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)



Kelt

14. Jótállás

Az  Eladó  által  forgalmazott  egyes  termékekre  az  egyes  tartós  fogyasztási  cikkekre
vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves
jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A fogyasztót a
jótállás joga akkor nem illeti  meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását
követően keletkezett.

A megjelölt  rendelet  alá  nem  tartozó  termékek  tekintetében  a  gyártó  által  biztosított
jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése
esetén az eladó pontos információt tud adni.

Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási  időn belül  a meghibásodott  termék díjmentes
cseréje illeti  meg. A cserék a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki.  A
jótállási feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Termék  meghibásodása  esetén  a  mellékelt  jótállási  jegyen  megjelölt  címen  és
telefonszámon  kaphat  bővebb  felvilágosítást  a  teendőkről,  továbbá  elérhetőségeink
valamelyikén. A termékek garanciális szervizbe történő eljuttatásának költsége a vásárlót
terheli.

Portósan  küldött  csomagokat  nem  veszünk  át,  azt  minden  esetben  visszaküldjük  a
feladónak!

Az alkatrész csere során csak új alkatrész kerülhet átadásra.

Az eladónak  törekednie  kell  arra,  hogy  a  cserét  15  napon  belül  elvégezze.  A jótállás
körében végzett tevékenység költségei az eladót terhelik.

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

15. Szavatosság

A szolgáltatott  termék  hibája  esetén  az  eladóval  szemben  kellékszavatossági  igény
érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.

16. Panaszok intézése

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:



Iroda és telephely: 6000 Kecskemét, Technik-Park

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Péntek: 8:00-16:00, Szombat, Vasárnap: Zárva

Telefon: +36 76/ 505-346

E-mail: info@luxauto.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az eladóval a panaszát, amely a eladónak,
illetve az eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére
történő  forgalmazásával,  illetve  értékesítésével  közvetlen  kapcsolatban  álló
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Az eladó a panaszról  jegyzőkönyvet  köteles felvenni,  az eladó adatai  között  megjelölt
helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt
megőrizni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3.  a  fogyasztó  panaszának  részletes  leírása,  a  fogyasztó  által  bemutatott  iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. az eladónyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5.  a  jegyzőkönyvet  felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával  –  annak  jellege  szerint  –  mely  hatóság  vagy  békéltető  testület  eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve
a  fogyasztó  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti  békéltető  testület  székhelyét,
telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is
ki  kell  terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói  jogvita rendezése érdekében igénybe
veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között  esetlegesen fennálló  fogyasztói  jogvita  a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:

16.1. Panasztétel  a  fogyasztóvédelmi  hatóságoknál.  Amennyiben  a  fogyasztó
fogyasztói  jogainak megsértését  észleli,  jogosult  panasszal  fordulni  a lakóhelye szerint



illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat
a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:
http://jarasinfo.gov.hu/

16.2. Békéltető testületi eljárás

A  fogyasztó  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 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön
fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint  illetékes  Békéltető  Testülethez  is  fordulni:  a  békéltető  testület  eljárása
megindításának  feltétele,  hogy  a  fogyasztó  az  érintett  vállalkozással  közvetlenül
megkísérelje  a vitás ügy rendezését.  Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület
illetékes.

Az eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll  az eladónak a békéltető testület  felhívására történő válaszirat
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület
előtti  megjelenési  kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára  feljogosított
személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben  az  eladó  székhelye  vagy  telephelye  nem a  területileg  illetékes  békéltető
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az eladó együttműködési
kötelezettsége a  fogyasztó  igényének megfelelő  írásbeli  egyezségkötés  lehetőségének
felajánlására terjed ki.

A fenti  együttműködési  kötelezettség  megszegése  esetén  a  fogyasztóvédelmi  hatóság
rendelkezik  hatáskörrel,  amely  alapján  a  jogszabályváltozás  következtében  a
vállalkozások  jogsértő  magatartása  esetén  kötelező  bírságkiszabás  alkalmazandó,
bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. 

A békéltető  testület  hatáskörébe  tartozik  a  fogyasztói  jogvita  bírósági  eljáráson  kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából  egyezség  létrehozását  a  felek  között,  ennek  eredménytelensége  esetén  az
ügyben  döntést  hoz  a  fogyasztói  jogok  egyszerű,  gyors,  hatékony  és  költségkímélő
érvényesítésének  biztosítása  érdekében.  A  békéltető  testület  a  fogyasztó  vagy  az
eladókérésére  tanácsot  ad  a  fogyasztót  megillető  jogokkal  és  a  fogyasztót  terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület
elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró
vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a
címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig
történő tartós tárolását,  és a tárolt  adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését.

http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista


A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c.  ha  a  fogyasztó  az  illetékességet  az  illetékes  békéltető  testület  helyett  kérelmezett
testület megjelölését,

d.  a  fogyasztó  álláspontjának  rövid  leírását,  az  azt  alátámasztó  tényeket  és  azok
bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását
nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt,

h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára  a  fogyasztó  bizonyítékként  hivatkozik,  így  különösen  a  vállalkozás  írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló
egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

mailto:mbonyar@pbkik.hu
mailto:abeck@pbkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
http://www.bekeltetes.hu/


E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

mailto:fmkik@fmkik.hu
mailto:bekelteto.testulet@csmkik.hu
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:kalna.zsuzsa@bokik.hu
mailto:eva.toth@bmkik.hu
http://www.bacsbekeltetes.hu/
mailto:mariann.matyus@bkmkik.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

mailto:szilvi@kemkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
mailto:hkik@hkik.hu
mailto:korosi.vanda@hbkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@gymskik.hu


Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

mailto:kamara@tmkik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:nkik@nkik.hu


Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

17. Adatkezelés

Az eladó a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
bizalmasan  kezeli,  és  nem  adja  ki  kívülálló  harmadik  személy  számára,  kivéve  az
alvállalkozója  számára  (pl:  futárszolgálat),  mivel  a  megrendelés  kézbesítéséhez  ez
szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai
célokból.  (IP cím,  látogatás  időtartama,  stb).  Ezen adatokat  az eladó kizárólag  jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás  igénybevételéhez cookie-k  engedélyezése szükséges.  Amennyiben nem
szeretné  engedélyezi  a  cookie-k  használatát,  letilthatja  a  böngészője  beállításaiban.
Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem
használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A  megrendelés  folyamán  rögzített  adatokat  az  eladó  a  megrendelés  teljesítéséhez
használja  fel.  Az  egyes  informatikai  rendszerek  által,  a  webáruház  oldalain  leadott
megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal
rögzítésre,  és  tárolásra  kerülnek  a  hatályos  számviteli  törvényben  meghatározott
időszakra.

mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
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A webáruház böngészése, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás
során  megadott  adatokat  az  eladó  bizalmasan  kezeli,  leiratkozás  kérhető  a  megadott
elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel  kezdődő  eljárás  során  a  2011.  évi  CXII.  törvény  rendelkezései  az
irányadók, a eladó adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

18. Egyéb rendelkezések

Eladó  bármikor  jogosult  jelen  ÁSZF  feltételeit  egyoldalúan  módosítani.  Eladó  a
módosításokról  a  Vevőket  a  Weboldal  felületén  keresztül  tájékoztatja.  A  módosítást
követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az
ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi
V.  törvény),  fogyasztói  szerződéseknél  a  távollevők  között  kötött  szerződésekről  szóló
45/2014.(II.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide!

Kecskemét, 2020. 03. 18.


