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Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerü l iktatá sra, kizá ró lag elektronikus formá ban kerü l
megkö té sre, nem minő sü l ı́rá sbeli szerző dé snek, magyar nyelven ı́ró dik, magatartá si
kó dexre nem utal. A webshop mű kö dé sé vel, megrendelé si, é s szá llı́tá si folyamatá val
kapcsolatosan felmerü lő ké rdé sek eseté n a megadott elé rhető sé geinken rendelkezé sé re
á llunk.
Jelen Aþ szf hatá lya Szolgá ltató weblapjá n (http://spencerpolo.hu/) é s aldomainjein
tö rté nő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Aþ szf folyamatosan elé rhető a kö vetkező
weboldalró l: http://spencerpolo.hu/aszf/ é s letö lthető
az alá bbi linkrő l:
http://spencerpolo.hu/aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgá ltató neve: BSTH Spencer Kft.
A szolgá ltató szé khelye (é s egyben a panaszü gyinté zé s helye): 2094 Nagyková csi,
Kossuth u. 41.,
A szolgá ltató elé rhető sé ge, az igé nybe vevő kkel való kapcsolattartá sra szolgá ló ,
rendszeresen haszná lt elektronikus levelezé si cı́me: ugyfelszolgalat@spencerpolo.hu
Cé gjegyzé k szá ma: 13‑09‑182052
Adó szá ma: 25706181‑2‑13
Nyilvá ntartá sban bejegyző ható sá g neve: Budapest Kö rnyé ki Tö rvé nyszé k Cé gbı́ró sá ga
Telefonszá ma: +36‑70/44‑33‑491
Adatvé delmi nyilvá ntartá si szá ma: NAIH‑102724/2016
A szerző dé s nyelve: magyar
A tá rhely‑szolgá ltató neve, cı́me, e‑mail cı́me:
Gyü mö lcstá rhely Korlá tolt Felelő ssé gű Tá rsasá g
Szé khely: 8000 Szé kesfehé rvá r, Palotai ú t 8/B 1/3.
Postacı́m: Gyü mö lcstá rhely, 8008 Szé kesfehé rvá r, Pf: 68
Telefon: 06 (22) 78‑76‑74
Fax: 06 (22) 78‑79‑03
E‑mail: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu

2. ALAPVET ܀RENDELKEZÉSEK:
A jelen Szabá lyzatban nem szabá lyozott ké rdé sekre, valamint jelen
Szabá lyzat é rtelmezé sé re a magyar jog az irá nyadó , kü lö nö s tekintettel a Polgá ri
Tö rvé nykö nyvrő l szó ló 2013. é vi V. tö rvé ny („Ptk.”) é s az elektronikus
kereskedelmi szolgá ltatá sok, az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő
szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. (Elker. tv.) tö rvé ny,
valamint a fogyasztó é s a vá llalkozá s kö zö tti szerző dé sek ré szletes szabá lyairó l
szó ló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezé seire. A vonatkozó
jogszabá lyok kö telező rendelkezé sei a felekre kü lö n kikö té s né lkü l is irá nyadó k.
2.1.

2.2.

A jelen Szabá lyzat 2015. november 14. napjá tó l hatá lyos é s visszavoná sig
hatá lyban marad. A Szolgá ltató jogosult egyoldalú an mó dosı́tani a
Szabá lyzatot. A mó dosı́tá sokat a Szolgá ltató azok hatá lyba lé pé se elő tt 11
(tizenegy) nappal a weboldalakon kö zzé teszi. Felhaszná ló k a weboldalak
haszná latá val elfogadjá k, hogy rá juk né zve a weboldalak haszná latá val
kapcsolatos valamennyi szabá lyozá s automatikusan é rvé nyes.

2.3.

Felhaszná ló , amennyiben belé p a Szolgá ltató á ltal ü zemeltetett webshop
weboldalra, vagy annak tartalmá t bá rmilyen mó don olvassa – akkor is, ha
nem regisztrá lt felhaszná ló ja a webshopnak, a Szabá lyzatban foglaltakat
magá ra né zve kö telező nek ismeri el. Amennyiben a Felhaszná ló nem fogadja
el a felté teleket, nem jogosult a webshop tartalmá nak megtekinté sé re.

2.4.

Szolgá ltató fenntart magá nak minden jogot a webshop weboldal, annak
bá rmely ré szlete é s az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
terjeszté sé nek tekinteté ben. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy
azok bá rmely ré szleté nek letö lté se, elektronikus tá rolá sa, feldolgozá sa é s
é rté kesı́té se a Szolgá ltató ı́rá sos hozzá já rulá sa né lkü l.

2.5. A Szolgá ltató szerveré n a Felhaszná ló Telnet, illető leg egyé b hozzá fé ré sre nem
jogosult; az O럀� n oldala kizá ró lag a bö ngé sző n (browser) tekinthető meg. A Szolgá ltató
szerveré n má s program (pl. cgi) nem futtatható ; e szabá lyok megszegé se eseté n a
Felhaszná ló a szolgá ltatá sbó l kü lö n é rtesı́té s né lkü l kizá rható .
2.6. A Szolgá ltató a szerveré n tö rté nő manipulá ció k megakadá lyozá sa cé ljá bó l
folyamatosan igyeli a szervert. Ha manipulá ció t é szlel, a lehető legrö videbb idő n belü l
kapcsolatba lé p a Felhaszná ló val, s ha az eset ö sszes kö rü lmé nyei nem indokoljá k a
szolgá ltatá s elő zetes é rtesı́té s né lkü li felfü ggeszté sé t, a kapcsolatba lé pé stő l szá mı́tott 5
napos hatá ridő t biztosı́t a helyzet megoldá sá ra.

2.7. A Szolgá ltató nem felel a kö zvetlen, kö zvetett, elő re nem lá tható vagy
kö vetkezmé nyes ká roké rt, ideé rtve tö bbek kö zö tt a Szolgá ltató internetes vá sá rlá si
szolgá ltatá sá nak haszná latá bó l vagy e haszná lat meghiú sulá sá bó l fakadó mindenfajta
ká ré rt é s vesztesé gé rt; a Szolgá ltató semmilyen kö rü lmé nyek kö zö tt sem felel a
kö zvetlen ellenő rzé si kö ré n kı́vü l eső okbó l bekö vetkező ká roké rt.
2.8.

A Szolgá ltató fenntartja magá nak a jogot, hogy a megrendelé sek
beé rkezé sekor, amennyiben a regisztrá ció adatainak való disá ga ké rdé ses vagy
é rtelmezhetetlen, az adatokat tö rö lje, é s az ezekkel az adatokkal feladott
megrendelé seket é rvé nytelennek minő sı́tse.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1.

Felhaszná ló a weboldalon tö rté nő vá sá rlá sá val/regisztrá ció já val kijelenti,
hogy jelen Aþ SZF, é s a weboldalon kö zzé tett Adatkezelé si tá jé koztató felté teleit
megismerte é s elfogadja, az adatkezelé sekhez hozzá já rul.

3.2.

Felhaszná ló a vá sá rlá s/regisztrá ció sorá n kö teles a sajá t, való s adatait
megadni. A vá sá rlá s/regisztrá ció sorá n megadott való tlan, vagy má s
szemé lyhez kö thető adatok eseté n a lé trejö vő elektronikus szerző dé s semmis.
Szolgá ltató kizá rja felelő ssé gé t, amennyiben Felhaszná ló má s nevé ben, má s
szemé ly adataival veszi igé nybe szolgá ltatá sait.

3.3.

A Szolgá ltató t a Felhaszná ló á ltal té vesen é s/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szá llı́tá si ké sedelemé rt, illetve egyé b problé má é rt,
hibá é rt semminemű felelő ssé g nem terheli.

3.4.

A Szolgá ltató t nem terheli felelő ssé g az abbó l adó dó ká roké rt, ha Felhaszná ló
a jelszavá t elfelejti, vagy az illeté ktelenek szá má ra bá rmely nem a
Szolgá ltató nak felró ható okbó l hozzá fé rhető vé vá lik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1.

A megjelenı́tett termé kek kizá ró lag online rendelhető k meg. A termé kekre
vonatkozó an megjelenı́tett á rak forintban é rtendő k, tartalmazzá k a
tö rvé nyben elő ı́rt á fá t, azonban nem tartalmazzá k a há zhoz szá llı́tá s dı́já t.
Kü lö n csomagolá si kö ltsé g nem kerü l felszá mı́tá sra.

4.2.

A webshopban Szolgá ltató ré szletesen feltü nteti a termé k nevé t, leı́rá sá t, a
termé kekrő l fotó t jelenı́t meg. A termé kek adatlapjá n megjelenı́tett ké pek
elté rhetnek a való sá gostó l, illusztrá ció ké nt szerepelhetnek. Nem vá llalunk
felelő ssé get a webshopban megjelenő ké p é s a termé k té nyleges kiné zete
miatti kü lö nbö ző sé g miatt.

4.3.

Amennyiben akció s á r kerü l bevezeté sre, Szolgá ltató teljes kö rű en tá jé koztatja
Felhaszná ló kat az akció ró l é s annak pontos idő tartamá ró l.

4.4.

Amennyiben a Szolgá ltató minden gondossá ga ellené re hibá s á r kerü l a
Webá ruhá z felü leté re, kü lö nö s tekintettel a nyilvá nvaló an té ves, pl. a termé k
kö zismert, á ltalá nosan elfogadott vagy becsü lt á rá tó l jelentő sen elté rő , esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft‑os vagy “1” Ft‑os á rra, akkor a
Szolgá ltató nem kö teles a termé ket hibá s á ron szá llı́tani, hanem felajá nlhatja a
helyes á ron tö rté nő szá llı́tá st, amelynek ismereté ben az U럀� gyfé l elá llhat
vá sá rlá si szá ndé ká tó l.

4.5.

Hibá s á r eseté n esetben feltű nő é rté kará nytalansá g á ll fenn a termé k való di é s
feltü ntetett á ra kö zö tt, amit egy á tlagfogyasztó nak azonnal é szlelnie
szü ksé ges. A Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l szó ló 2013. é vi V. tö rvé ny (Ptk.) alapjá n
a szerző dé s a felek akaratá nak kö lcsö nö s é s egybehangzó kifejezé sé vel jö n
lé tre. Amennyiben a felek nem tudnak megá llapodni a szerző dé ses
felté telekben, azaz nincs meg a felek akaratá t kö lcsö nö sen é s egybehangzó an
kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszé lhetü nk é rvé nyesen lé trejö tt
szerző dé srő l, amelyekbő l jogok é s kö telezettsé gek fakadná nak. Ennek alapjá n
a hibá s/té ves á ron visszaigazolt megrendelé s semmis szerző dé snek
tekintendő .

5. RENDELÉS MENETE
5.1.

Felhaszná ló a regisztrá ció já t kö vető en bejelentkezik a webshopba/vagy
regisztrá ció né lkü l is megkezdheti a vá sá rlá st.

5.2.

Felhaszná ló a megvá sá rolni kı́vá nt termé k, termé kek darabszá má t beá llı́tja.

5.3.

Felhaszná ló kosá rba helyezi a kivá lasztott termé keket. Felhaszná ló bá rmikor
megtekintheti a kosá r tartalmá t a „kosá r megtekinté se” ikonra kattintva.

5.4.

Amennyiben Felhaszná ló tová bbi termé ket szeretne kosá rba helyezni,
folytatja a vá sá rlá st. Ha nem szeretne tová bbi termé ket vá sá rolni, ellenő rzi a

megvá sá rolni kı́vá nt termé k darabszá má t. A „tö rlé s ‑ X” ikonra kattintva
tö rö lheti a kosá r tartalmá t. Mennyisé g vé glegesı́té sé hez a „kosá r frissı́té se”
gombra kattint Felhaszná ló .
5.5.

Felhaszná ló kivá lasztja a szá llı́tá si cı́met, majd a szá llı́tá si/ izeté si mó dot,
melynek tı́pusai a kö vetkező k:

5.5.1. Fizeté si mó dok:
Szemé lyes á tvé tel: Ké szpé nzben a Szolgá ltató ü zlethelysé gé ben vagy a
Szolgá ltató á ltal megjelö lt egyé b helyen tö rté nő á tvé telkor: Az á ru á tvé telekor
tö rté nő izeté s vá lasztá sa eseté n a Felhaszná ló a Szolgá ltató ü zlethelysé gé ben
vagy a Szolgá ltató á ltal megjelö lt egyé b helyszı́nen izeti meg a termé k
vé telá rá t ké szpé nzben. Ké szpé nzes izeté sre csak magyar forintban (HUF) van
lehető sé g.
Fizeté s utá nvé tellel: Amennyiben a megrendelt termé k futá rszolgá lattal kerü l
kiszá llı́tá sra, lehető sé g van arra, hogy a Felhaszná ló a megrendelé s
vé gö sszegé t a futá rnak teljesı́tse ké szpé nzben a megrendelt termé k(ek)
á tvé telekor.
Aþ tutalá ssal: Felhaszná ló a megrendelt termé kek ellené rté ké t a visszaigazoló
e‑mailben talá lható bankszá mlá ra 3 napon belü l kö teles á tutalni. Az ö sszeg
Szolgá ltató bankszá mlá já n tö rté nő jó vá ı́rá sá t kö vető en a Felhaszná ló jogosult
a termé k(ek) á ltala meghatá rozott mó don tö rté nő á tvé telé re.
5.5.2. Szá llı́tá si kö ltsé g:
A szá llı́tá s ingyenes 10.500 Ft feletti megrendelé s eseté ben.
Felhaszná ló t első dlegesen a Magyar Posta segı́tsé gé vel szolgá lja ki a
Szolgá ltató .
A megrendelt termé kekre csomagolá si kö ltsé geket nem szá molunk fel.
A postai szá llı́tá si dı́jak:
Elő re utalá ssal:
Utá nvé ttel:

990 Ft
1.500 Ft

A postai kiszá llı́tá ssal megrendelt á rut – amennyiben a raktá rban elé rhető ,
ú gy azt 1 munkanapon belü l postá ra adja Szolgá ltató , ı́gy azt 1‑2
munkanapon belü l megkapja a Felhaszná ló .
Felhaszná ló há zhoz szá llı́tá st Budapestre é s vidé kre egyará nt ké rhet.
Szá llı́tá si cı́mké nt szerepelhet a laká s, vagy aká r a munkahely cı́me is, azaz
Magyarorszá g terü leté n bá rmilyen szá llı́tá si cı́m megadható . A szá llı́tá si cı́m
elté rhet a szá mlá zá si cı́mtő l is. Szá llı́tá si cı́mké nt azt a cı́met é rdemes
megjelö lni, ahol a Felhaszná ló nagy való szı́nű sé ggel tartó zkodik a szá llı́tá s
vá rható idő pontjá ban (munkahelyné l a cé gné v is szü ksé ges). A rendelé skor
megadott szá llı́tá si cı́met utó lag nem lehet mó dosı́tani!
Ezen kı́vü l lehető sé g van mé g szemé lyes á tvé telre a 2094 Nagyková csi,
Kossuth Lajos u. 40. alatti Tandem ká vé zó ban, http://tandembook.hu.
Bő vebben, egyszerű bben minderrő l
5.6.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiá nyossá g lé p fel a termé kekné l vagy
az á rakná l, fenntartjuk a jogot a korrekció ra. Ilyen esetben a hiba felismeré se
illetve mó dosı́tá sa utá n azonnal tá jé koztatjuk a vevő t az ú j adatokró l. A vevő
ezt kö vető en mé g egyszer megerő sı́theti a megrendelé st, vagy lehető sé g van
arra, hogy bá rmely fé l elá lljon a szerző dé stő l.

5.7.

A izetendő vé gö sszeg a megrendelé s ö sszesı́té se é s visszaigazoló levé l alapjá n
minden kö ltsé get tartalmaz. A szá mlá t a csomag tartalmazza. Felhaszná ló
kö teles a csomagot ké zbesı́té skor a futá r elő tt megvizsgá lni, é s termé keken,
csomagolá son é szlelt esetleges sé rü lé s eseté n kö teles jegyző kö nyv felvé telé t
ké rni, sé rü lé s eseté n a csomagot nem kö teles á tvenni. Utó lagos, jegyző kö nyv
né lkü li reklamá ció t Szolgá ltató nem fogad el! A csomagok ké zbesı́té se
munkanapokon tö rté nik 8‑17 ó ra kö zö tti idő szakban.

5.8.

Az adatok megadá sá t kö vető en Felhaszná ló a ”megrendelé s elkü ldé se”
gombra kattintva tudja elkü ldeni megrendelé sé t, elő tte azonban mé g egyszer
ellenő rizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzé st is kü ldhet a
megrendelé sé vel, vagy e‑mailben jelezheti felé nk egyé b, rendelé ssel
kapcsolatos kı́vá nsá gá t.

5.9.

Adatbeviteli hibá k javı́tá sa: Felhaszná ló a megrendelé si folyamat lezá rá sa
elő tt minden esetben vissza tud lé pni az elő ző fá zisba, ahol javı́tani tudja a
bevitt adatokat.

5.10. Felhaszná ló e‑mail‑ben a megrendelé s elkü ldé sé t kö vető en visszaigazolá st
kap. Amennyiben e visszaigazolá s Felhaszná ló megrendelé sé nek elkü ldé sé tő l
szá mı́tott, a szolgá ltatá s jellegé tő l fü ggő elvá rható hatá ridő n belü l, de
legké ső bb 48 ó rá n belü l Felhaszná ló hoz nem é rkezik meg, Felhaszná ló az
ajá nlati kö tö ttsé g vagy szerző dé ses kö telezettsé g aló l mentesü l. A
megrendelé s é s annak visszaigazolá sa akkor tekintendő a Szolgá ltató hoz,
illetve az Felhaszná ló hoz megé rkezettnek, amikor az szá má ra hozzá fé rhető vé
vá lik. Szolgá ltató kizá rja a visszaigazolá si felelő ssé gé t, ha a visszaigazolá s
azé rt nem é rkezik meg idő ben, mert Felhaszná ló rossz e‑mail cı́met adott meg
regisztrá ció ja sorá n, vagy a ió kjá hoz tartozó tá rhely telı́tettsé ge miatt nem
tud ü zenetet fogadni.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1.

A megrendelé sek feldolgozá sa nyitvatartá si idő ben tö rté nik. A megrendelé s
feldolgozá saké nt megjelö lt idő pontokon kı́vü l is van lehető sé g a megrendelé s
leadá sá ra, amennyiben az a munkaidő lejá rta utá n tö rté nik, az azt kö vető
napon kerü l feldolgozá sra. Szolgá ltató ü gyfé lszolgá lata minden esetben
elektronikus ú ton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesı́teni a megrendelé sé t.

6.2.

Aþ ltalá nos teljesı́té si hatá ridő , a visszaigazolá stó l szá mı́tott 1‑2 munkanapon
belü l. Ha Szolgá ltató é s Felhaszná ló a teljesı́té s idő pontjá ban nem á llapodtak
meg, Szolgá ltató Felhaszná ló felszó lı́tá sá ban meghatá rozott idő pontban vagy
idő n belü l, felszó lı́tá s hiá nyá ban legké ső bb a megrendelé snek Szolgá ltató hoz
való megé rkezé sé tő l szá mı́tott harminc napon belü l kö teles a szerző dé s
szerinti teljesı́té sre.

6.3.

Ha Szolgá ltató a szerző dé sben vá llalt kö telezettsé gé t azé rt nem teljesı́ti, mert
a szerző dé sben meghatá rozott termé k nem á ll rendelkezé sé re, kö teles errő l
Felhaszná ló t haladé ktalanul tá jé koztatni, valamint Felhaszná ló á ltal izetett
ö sszeget haladé ktalanul, de legké ső bb harminc napon belü l visszaté rı́teni.

6.4.

Szolgá ltató nem vá llal felelő ssé get az esetleges ismertető k, leı́rá sok a
beszá llı́tó , vagy rajta kı́vü l á lló okok miatt tö rté nő elő zetes bejelenté s né lkü li
vá ltozá sa miatt. Szolgá ltató fenntartja a jogot a má r visszaigazolt
megrendelé sek visszautası́tá sá ra ré szben, vagy teljes egé szben. Ré szben
tö rté nő teljesı́té s kizá ró lag Felhaszná ló val tö rté nő egyezteté st kö vető en
kerü lhet sor!

7. ELÁLLÁS JOGA

1.1.

Az Euró pai Parlament é s a Taná cs 2011/83/EU szá mú irá nyelvé nek, tová bbá a
fogyasztó é s a vá llalkozá s kö zö tti szerző dé sek ré szletes szabá lyairó l szó ló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabá lyozá sa é rtelmé ben Felhaszná ló a
megrendelt termé k ké zhez vé telé tő l szá mı́tott 14 napon belü l indokolá s
né lkü l elá llhat a szerző dé stő l, visszakü ldheti a megrendelt termé ket. Jelen
tá jé koztató hiá nyá ban jogosult Felhaszná ló 1 é v eltelté ig gyakorolni az elá llá si
jogá t.

1.2.

Az elá llá si jog gyakorlá sá ra nyitva á lló idő attó l a naptó l szá mı́tott 14 nap
eltelté vel já r le, amelyen Felhaszná ló , vagy az á ltala megjelö lt, a fuvarozó tó l
elté rő harmadik szemé ly a termé ket á tveszi.

1.3.

Felhaszná ló a szerző dé s megkö té sé nek napja, é s a termé k á tvé telé nek napja
kö zö tti idő szakban is gyakorolja elá llá si jogá t.

1.4.

A termé k visszakü ldé sé nek kö ltsé gé t a fogyasztó nak kell viselnie, a
vá llalkozá s nem vá llalta e kö ltsé g viselé sé t.

1.5.

Az elá llá si jog gyakorlá sa eseté n a Felhaszná ló t a termé k visszajuttatá sá nak
kö ltsé gé n kı́vü l má s kö ltsé g nem terheli, Szolgá ltató azonban kö vetelheti a
nem rendelteté sszerű haszná latbó l adó dó anyagi ká r megté rı́té sé t.

1.6.

Nem illeti meg az elá llá si jog Felhaszná ló t olyan nem elő re gyá rtott termé k
eseté ben, amelyet a fogyasztó utası́tá sa alapjá n vagy kifejezett ké ré sé re
á llı́tottak elő , vagy olyan termé k eseté ben, amelyet egyé rtelmű en a fogyasztó
szemé lyé re szabtak.

1.7.

Szolgá ltató a termé k visszaé rkezé sé t/vagy az elá llá si nyilatkozat megé rkezté t
kö vető en a fenti jogszabá lyok é rtelmé ben haladé ktalanul, de legké ső bb 14
napon belü l visszaté rı́ti a ki izetett ö sszeget a Felhaszná ló ré szé re, beleé rtve a
szá llı́tá si dı́jat is.

1.8.

A visszaté rı́té s sorá n az eredeti ü gylet sorá n alkalmazott izeté si mó ddal
egyező izeté si mó dot alkalmazunk, kivé ve, ha Felhaszná ló má s izeté si mó d
igé nybevé telé hez kifejezetten a hozzá já rulá sá t adja; e visszaté rı́té si mó d
alkalmazá sá bó l kifolyó lag Felhaszná ló t semmilyen tö bbletkö ltsé g nem terheli.

1.9.

Felhaszná ló kö teles az á rukat indokolatlan ké sedelem né lkü l, de a
szerző dé stő l való elá llá sá ra vonatkozó é rtesı́té s Szolgá ltató ré szé re tö rté nő

megkü ldé sé tő l szá mı́tott 14 napná l semmifé leké ppen
visszakü ldeni vagy Szolgá ltató cı́men leadni.
1.10. Felhaszná ló nak ı́rá sban tö rté nő elá llá s
nyilatkozatot megkü ldenie 14 napon belü l.

eseté n elegendő

sem

ké ső bb

az elá llá si

1.11. Felhaszná ló akkor tartja be a hatá ridő t, ha a 14 napos idő szak letelte elő tt
visszakü ldi, vagy á tadja a termé k(eke)t.
1.12. A fogyasztó kizá ró lag a termé k visszakü ldé sé nek kö zvetlen kö ltsé gé t viseli,
kivé ve, ha a vá llalkozá s vá llalta e kö ltsé g viselé sé t.
1.13. A Szolgá ltató nem kö teles a Felhaszná ló ré sze megté rı́teni azon
tö bbletkö ltsé geket, amely a Szolgá ltató á ltal felkı́ná lt legolcsó bb szoká sos
fuvarozá si mó dtó l elté rő szá llı́tá si mó d vá lasztá sá bó l adó dik.
1.14. Felhaszná ló kizá ró lag akkor vonható felelő ssé gre az á rukban bekö vetkezett
é rté kcsö kkené sé rt, ha az az á ruk jellegé nek, tulajdonsá gainak é s
mű kö dé sé nek megá llapı́tá sá hoz szü ksé gestő l elté rő kezelé s miatt kö vetkezett
be.
1.15. A visszaté rı́té st Szolgá ltató mindaddig visszatarthatja, amı́g vissza nem kapta
az á ru(ka)t, vagy Felhaszná ló bizonyı́té kot nem szolgá ltatott arra
vonatkozó an, hogy azokat visszakü ldte: a kettő kö zü l a korá bbi idő pontot kell
igyelembe venni.
1.16. Amennyiben Felhaszná ló é lni szeretne elá llá si jogá val, annak jelzé sé t
megteheti Szolgá ltató elé rhető sé geinek valamelyiké n ı́rá sban (aká r a
mellé kelt adatlap segı́tsé gé vel), vagy telefonon. Postai ú ton ı́rá sban tö rté nő
jelzé s alkalmá val a postá ra adá s idő pontjá t vesszü k igyelembe, telefonon
tö rté nő jelzé s alkalmá val pedig a telefonon tö rté nő jelzé sé t. Postai ú ton
tö rté nő jelzé s eseté n ajá nlott kü ldemé nyké nt, csomagké nt való jelzé st fogad el
Szolgá ltató . A megrendelt termé ket postai ú ton, vagy futá rszolgá lat
segı́tsé gé vel juttathatja vissza Felhaszná ló Szolgá ltató ré szé re.
1.17. Felhaszná ló nak kiemelten ü gyelnie kell a termé k rendelteté sszerű
haszná latá ra, ugyanis a nem rendelteté sszerű haszná latá bó l eredő ká roknak
megté rı́té se a Felhaszná ló t terheli! A termé k visszaé rkezé sé t kö vető tizenné gy
napon belü l a Felhaszná ló á ltal megadott bankszá mlaszá mra visszaté rı́ti
Szolgá ltató a termé k vé telá rá t, a szá llı́tá si kö ltsé ggel együ tt.

1.18. A fogyasztó é s a vá llalkozá s kö zö tti szerző dé sek ré szletes szabá lyairó l szó ló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt é rhető el.
1.19. Az Euró pai Parlament é s a Taná cs 2011/83/EU szá mú irá nyelve itt é rhető el.
1.20. Felhaszná ló egyé b panaszá val is megkeresheti Szolgá ltató t a jelen
Szabá lyzatban talá lható elé rhető sé geken.
1.21. Az elá llá si jog nem illeti meg a vá llalkozá st, azaz az olyan szemé lyt, aki a
szakmá ja, ö ná lló foglalkozá sa vagy ü zleti tevé kenysé ge kö ré ben já r e.
1.22. Elállási jog gyakorlásának a menete:
1.22.1. Amennyiben a Felhaszná ló é lni kı́vá n az elá llá si joggal ú gy kö teles az elá llá si
szá ndé ká t tartalmazó elá llá si nyilatkozatot a Szolgá ltató elé rhető sé geinek
egyiké re elkü ldeni.
1.22.2. Felhaszná ló hatá ridő ben gyakorolja elá llá si jogá t, amennyiben a termé k
ké zhezvé telé tő l szá mı́tott 14. nap lejá rta elő tt elkü ldi elá llá si nyilatkozatá t.
Iþrá sban tö rté nő elá llá s eseté n elé g csak az elá llá si nyilatkozatot elkü ldeni 14
napon belü l. Postai ú ton tö rté nő jelzé s alkalmá val a postá ra adá s dá tumá t,
email vagy telefaxon keresztü l tö rté nő é rtesı́té s eseté n az email illetve a fax
kü ldé sé nek idejé t veszi igyelembe.
1.22.3. A Felhaszná ló elá llá s eseté n kö teles a megrendelt termé ket a Szolgá ltató
cı́mé re ké sedelem né lkü l, de legké ső bb elá llá si nyilatkozatá nak kö zlé sé tő l
szá mı́tott 14 napon belü l visszakü ldeni. A hatá ridő betartottnak minő sü l,
amennyiben a 14 napos hatá ridő letelte elő tt elkü ldi a termé ket (tehá t nem
kell megé rkezni 14 napon belü l). A megrendelő viseli az elá llá si jog gyakorlá sa
miatt az á ru visszaszolgá ltatá sá val kapcsolatban felmerü lő kö ltsé geket.
1.22.4. A Szolgá ltató azonban nem kö teles a Felhaszná ló ré sze megté rı́teni azon
tö bbletkö ltsé geket, amely a Szolgá ltató á ltal felkı́ná lt legolcsó bb szoká sos
fuvarozá si mó dtó l elté rő szá llı́tá si mó d vá lasztá sá bó l adó dik. A Felhaszná ló a
szerző dé s megkö té sé nek napja é s a termé k á tvé telé nek napja kö zö tti
idő szakban is gyakorolja elá llá si jogá t.
1.22.5. Tö bb termé k adá své telekor, amennyiben az egyes termé kek szá llı́tá sa elté rő
idő pontban tö rté nik, ú gy az utoljá ra szolgá ltatott termé k, illetve tö bb té telbő l

vagy darabbó l á lló termé k eseté n az utoljá ra ké zbesı́tett té telnek vagy darab
ké zhezvé teltő l szá mı́tott 14 napon belü l é lhet a vá sá rló az elá llá si joggal.
8. Szavatosság
Kellékszavatosság
8.1.

Milyen esetben é lhet Felhaszná ló a kellé kszavatossá gi jogá val?
Felhaszná ló webshopot ü zemeltető cé g hibá s teljesı́té se eseté n a
vá llalkozá ssal szemben kellé kszavatossá gi igé nyt é rvé nyesı́thet a Polgá ri
Tö rvé nykö nyv szabá lyai szerint.

8.2.

Milyen jogok illetik meg a Felhaszná ló t a kellé kszavatossá gi igé nye alapjá n?
Felhaszná ló – vá lasztá sa szerint – az alá bbi kellé kszavatossá gi igé nyekkel
é lhet: ké rhet kijavı́tá st vagy kicseré lé st, kivé ve, ha az ezek kö zü l a Felhaszná ló
á ltal vá lasztott igé ny teljesı́té se lehetetlen vagy a vá llalkozá s szá má ra má s
igé nye teljesı́té sé hez ké pest ará nytalan tö bbletkö ltsé ggel já rna. Ha a kijavı́tá st
vagy a kicseré lé st nem ké rte, illetve nem ké rhette, ú gy igé nyelheti az
ellenszolgá ltatá s ará nyos leszá llı́tá sá t vagy a hibá t a vá llalkozá s kö ltsé gé re
Felhaszná ló is kijavı́thatja, illetve má ssal kijavı́ttathatja vagy – vé gső esetben –
a szerző dé stő l is elá llhat. Vá lasztott kellé kszavatossá gi jogá ró l egy má sikra is
á tté rhet, az á tté ré s kö ltsé gé t azonban Felhaszná ló viseli, kivé ve, ha az indokolt
volt, vagy arra a vá llalkozá s adott okot.

8.3.

Milyen hatá ridő ben é rvé nyesı́theti Felhaszná ló kellé kszavatossá gi igé nyé t?
Felhaszná ló kö teles a hibá t annak felfedezé se utá n haladé ktalanul, de nem
ké ső bb, mint a hiba felfedezé sé tő l szá mı́tott kettő hó napon belü l kö zö lni.
Ugyanakkor felhı́vjuk a igyelmé t, hogy a szerző dé s teljesı́té sé tő l szá mı́tott ké t
é ves elé vü lé si hatá ridő n tú l kellé kszavatossá gi jogait má r nem é rvé nyesı́theti.

8.4.

Kivel szemben é rvé nyesı́theti kellé kszavatossá gi igé nyé t?
Felhaszná ló a vá llalkozá ssal szemben é rvé nyesı́theti kellé kszavatossá gi
igé nyé t.

8.5.

Milyen egyé b felté tele van kellé kszavatossá gi jogai é rvé nyesı́té sé nek?

A teljesı́té stő l szá mı́tott hat hó napon belü l a kellé kszavatossá gi igé nye
é rvé nyesı́té sé nek a hiba kö zlé sé n tú l nincs egyé b felté tele, ha Felhaszná ló
igazolja, hogy a termé ket, illetve a szolgá ltatá st a webshopot ü zemeltető
vá llalkozá s nyú jtotta. A teljesı́té stő l szá mı́tott hat hó nap eltelte utá n azonban
má r Felhaszná ló kö teles bizonyı́tani, hogy az Felhaszná ló á ltal felismert hiba
má r a teljesı́té s idő pontjá ban is megvolt.
Termékszavatosság
8.6.

Milyen esetben é lhet Felhaszná ló a termé kszavatossá gi jogá val?
Ingó dolog (termé k) hibá ja eseté n Felhaszná ló – vá lasztá sa szerint –
kellé kszavatossá gi vagy termé kszavatossá gi igé nyt é rvé nyesı́thet.

8.7.

Milyen jogok illetik meg Felhaszná ló t termé kszavatossá gi igé nye alapjá n?
Termé kszavatossá gi igé nyké nt Felhaszná ló
kijavı́tá sá t vagy kicseré lé sé t ké rheti.

8.8.

kizá ró lag a hibá s termé k

Milyen esetben minő sü l a termé k hibá snak?
A termé k akkor hibá s, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatá lyos
minő sé gi kö vetelmé nyeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyá rtó á ltal
adott leı́rá sban szereplő tulajdonsá gokkal.

8.9.

Milyen hatá ridő ben é rvé nyesı́theti Felhaszná ló termé kszavatossá gi igé nyé t?
Termé kszavatossá gi igé nyé t Felhaszná ló a termé k gyá rtó á ltali forgalomba
hozatalá tó l szá mı́tott ké t é ven belü l é rvé nyesı́theti. E hatá ridő eltelté vel e
jogosultsá gá t elveszti.

8.10. Kivel szemben é s milyen egyé b felté tellel é rvé nyesı́theti termé kszavatossá gi
igé nyé t?
Termé kszavatossá gi igé nyé t kizá ró lag az ingó dolog gyá rtó já val vagy
forgalmazó já val szemben gyakorolhatja. A termé k hibá já t termé kszavatossá gi
igé ny é rvé nyesı́té se eseté n Felhaszná ló nak kell bizonyı́tania.
8.11. A gyá rtó (forgalmazó ) milyen esetben mentesü l termé kszavatossá gi
kö telezettsé ge aló l?

A gyá rtó (forgalmazó ) kizá ró lag akkor mentesü l termé kszavatossá gi
kö telezettsé ge aló l, ha bizonyı́tani tudja, hogy:
– a termé ket nem ü zleti tevé kenysé ge kö ré ben gyá rtotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomá ny é s a technika á llá sa szerint a forgalomba hozatal
idő pontjá ban nem volt felismerhető vagy
– a termé k hibá ja jogszabá ly vagy kö telező ható sá gi elő ı́rá s alkalmazá sá bó l
ered.
A gyá rtó nak (forgalmazó nak) a mentesü lé shez elegendő egy okot
bizonyı́tania.
Felhı́vom igyelmé t, hogy ugyanazon hiba miatt kellé kszavatossá gi é s
termé kszavatossá gi igé nyt egyszerre, egymá ssal pá rhuzamosan nem
é rvé nyesı́thet. Termé kszavatossá gi igé nyé nek eredmé nyes é rvé nyesı́té se
eseté n azonban a kicseré lt termé kre, illetve kijavı́tott ré szre vonatkozó
kellé kszavatossá gi igé nyé t a gyá rtó val szemben é rvé nyesı́theti.
A garanciá t a mintá ra vá llalja Szolgá ltató , amı́g a pó ló nem kopik el, a minta is
bı́rni fogja (5‑6 é v). Ha a minta levá lik, tö redezik, sé rü l, a termé ket Szolgá ltató
kicseré li, vagy a vé teli á rat vissza izeti.
9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉN ܀ELJÁRÁS
9.1.

Fogyasztó é s vá llalkozá s kö zö tti szerző dé sben a felek megá llapodá sa a
rendelet rendelkezé seitő l a fogyasztó há trá nyá ra nem té rhet el.

9.2.

A fogyasztó kö telessé ge a szerző dé s megkö té sé nek bizonyı́tá sa (szá mlá val,
vagy aká r csak nyugtá val).

9.3.

A szavatossá gi kö telezettsé g teljesı́té sé vel kapcsolatos kö ltsé gek a Szolgá ltató t
terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.

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

9.5.

A jegyző kö nyv má solatá t haladé ktalanul, igazolható mó don a fogyasztó
rendelkezé sé re kell bocsá tani.

9.6.

Ha a Szolgá ltató a fogyasztó szavatossá gi vagy jó tá llá si igé nyé nek
teljesı́thető sé gé rő l annak bejelenté sekor nem tud nyilatkozni, á llá spontjá ró l –

az igé ny elutası́tá sa eseté n az elutası́tá s indoká ró l é s a bé ké ltető testü lethez
fordulá s lehető sé gé rő l is – ö t munkanapon belü l, igazolható mó don kö teles
é rtesı́teni a fogyasztó t.
9.7.

A Szolgá ltató a jegyző kö nyvet az annak felvé telé tő l szá mı́tott há rom é vig
kö teles megő rizni, é s azt az ellenő rző ható sá g ké ré sé re bemutatni.

9.8.

A Szolgá ltató nak tö rekednie kell arra, hogy a kijavı́tá st vagy kicseré lé st
legfeljebb tizenö t napon belü l elvé gezze

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Szolgá ltató kö telezettsé ge teljesı́té sé hez kö zremű kö dő t jogosult igé nybe
venni. Ennek jogellenes magatartá sá é rt teljes felelő ssé ggel tartozik, ú gy,
mintha a jogellenes magatartá st sajá t maga kö vette volna el.
10.2. Ha a jelen Szabá lyzat bá rmely ré sze é rvé nytelenné , jogtalanná vagy
é rvé nyesı́thetetlenné vá lik, az a fennmaradó ré szek é rvé nyessé gé t,
jogszerű sé gé t é s é rvé nyesı́thető sé gé t nem é rinti.
10.3. Amennyiben Szolgá ltató a Szabá lyzat alapjá n megillető jogá t nem gyakorolja,
a joggyakorlá s elmulasztá sa nem tekinthető az adott jogró l való lemondá snak.
Bá rmilyen jogró l tö rté nő lemondá s csak az erre vonatkozó kifejezett ı́rá sbeli
nyilatkozat eseté n é rvé nyes. Az hogy a Szolgá ltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorú an a Szabá lyzat valamely lé nyegi felté telé hez, vagy
kikö té sé hez nem jelenti azt, hogy lemond arró l, hogy a ké ső bbiekben
ragaszkodjon az adott felté tel vagy kikö té s szigorú betartá sá hoz.
10.4. Szolgá ltató é s Felhaszná ló vitá s ü gyeiket bé ké s ú ton pró bá ljá k rendezni.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE
11.1. Aþ ruhá zunk cé lja, hogy valamennyi megrendelé st megfelelő minő sé gben, a
megrendelő teljes megelé gedettsé ge mellett teljesı́tsen. Amennyiben
Felhaszná ló nak mé gis valamilyen panasza van a szerző dé ssel vagy annak
teljesı́té sé vel kapcsolatban, ú gy panaszá t a fenti telefonon, e‑mail cı́men, vagy
levé l ú tjá n is kö zö lheti.

11.2. Szolgá ltató a szó beli panaszt azonnal megvizsgá lja, é s szü ksé g szerint
orvosolja. Ha a vá sá rló a panasz kezelé sé vel nem é rt egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgá lá sa nem lehetsé ges, a Szolgá ltató a panaszró l é s az azzal
kapcsolatos á llá spontjá ró l haladé ktalanul jegyző kö nyvet vesz fel, s annak egy
má solati pé ldá nyá t á tadja a vá sá rló nak.
11.3. Az ı́rá sbeli panaszt a Szolgá ltatá st 30 napon belü l ı́rá sban megvá laszolja. A
panaszt elutası́tó á llá spontjá t megindokolja. A panaszró l felvett jegyző kö nyvet
é s a vá lasz má solati pé ldá nyá t ö t é vig megő rzi a Szolgá ltató , é s azt az
ellenő rző ható sá goknak ké ré sü kre bemutatja.
11.4. Tá jé kozatjuk, hogy a panaszá nak elutası́tá sa eseté n panaszá val ható sá gi vagy
bé ké ltető testü let eljá rá sá t kezdemé nyezheti, az alá bbi elé rhető sé geken.
11.5. Szolgá ltató a fogyasztó i jogvita rendezé se é rdeké ben igé nybe veszi a bé ké ltető
testü leti eljá rá st.
11.6.

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Az
illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/

11.7. Panasza eseté n lehető sé ge van bé ké ltető testü lethez fordulni, melyek
elé rhető sé gé t itt talá lja:

Bá cs‑Kiskun Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 6000 Kecskemé t, Aþ rpá d krt. 4.
Telefonszá ma: (76) 501‑525, (76) 501‑500
Fax szá ma: (76) 501‑538
Né v: Má tyus Mariann
E‑mail cı́m: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 7625 Pé cs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezé si cı́me: 7602 Pé cs, Pf. 109.
Telefonszá ma: (72) 507‑154
Fax szá ma: (72) 507‑152
Né v: Dr. Bodná r Jó zsef
E‑mail cı́m: bekelteto@pbkik.hu;
Bé ké s Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 5601 Bé ké scsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszá ma: (66) 324‑976, 446‑354, 451‑775
Fax szá ma: (66) 324‑976
Né v: Dr. Bagdi Lá szló

E‑mail cı́m: bmkik@bmkik.hu;
Borsod‑Abaú j‑Zemplé n Megyei Bé ké ltető
Testü let
Cı́me: 3525 Miskolc, Szentpá li u. 1.
Telefonszá ma: (46) 501‑091, 501‑870
Fax szá ma: (46) 501‑099
Né v: Dr. Tulipá n Pé ter
E‑mail cı́m: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszá ma: (1) 488‑2131
Fax szá ma: (1) 488‑2186
Né v: Dr. Baranovszky Gyö rgy
E‑mail cı́m: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrá d Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 6721 Szeged, Pá rizsi krt. 8‑12.
Telefonszá ma: (62) 554‑250/118 mellé k

Fax szá ma: (62) 426‑149
Né v: Dé ká ny Lá szló , Jerney Zoltá n
E‑mail cı́m: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

E‑mail cı́m: nkik@nkik.hu;

Fejé r Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 8000 Szé kesfehé rvá r, Hosszú sé taté r 4‑6.
Telefonszá ma: (22) 510‑310
Fax szá ma: (22) 510‑312
Né v: Kirst Lá szló
E‑mail cı́m: fmkik@fmkik.hu;

Pest Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 1119 Budapest, Etele ú t 59‑61. 2. em.
240.
Telefonszá ma: (1)‑269‑0703
Fax szá ma: (1)‑269‑0703
Né v: dr. Csaná di Ká roly
E‑mail cı́m: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cı́m: www.panaszrendezes.hu

Győ r‑Moson‑Sopron Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 9021 Győ r, Szent Istvá n ú t 10/a.
Telefonszá ma: (96) 520‑202; 520‑217
Fax szá ma: (96) 520‑218
Né v: Horvá th Lá szló
E‑mail cı́m: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Somogy Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 7400 Kaposvá r, Anna utca 6.
Telefonszá ma: (82) 501‑000
Fax szá ma: (82) 501‑046
Né v: Dr. Nová k Ferenc
E‑mail cı́m: skik@skik.hu;

Hajdú ‑Bihar Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 4025 Debrecen, Pető i té r 10.
Telefonszá ma: (52) 500‑749
Fax szá ma: (52) 500‑720
Né v: Dr. Hajnal Zsolt
E‑mail cı́m: info@hbkik.hu;

Szabolcs‑Szatmá r‑Bereg Megyei Bé ké ltető
Testü let
Cı́me: 4400 Nyı́regyhá za, Szé chenyi u. 2.
Telefonszá ma: (42) 311‑544, (42) 420‑180
Fax szá ma: (42) 311‑750
Né v: Gö rö mbeiné dr. Balmaz Katalin
E‑mail cı́m: bekelteto@szabkam.hu;

Heves Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 3300 Eger, Faiskola ú t 15.
Levelezé si cı́me: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszá ma: (36) 416‑660/105 mellé k
Fax szá ma: (36) 323‑615
Né v: Pinté rné Dobó Tü nde
E‑mail cı́m: tunde@hkik.hu;
Já sz‑Nagykun‑Szolnok Megyei Bé ké ltető
Testü let
Cı́me: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszá ma: (56) 510‑610
Fax szá ma: (56) 370‑005
Né v: Dr. Lajkó né dr. Vı́gh Judit
E‑mail cı́m: kamara@jnszmkik.hu;
Komá rom‑Esztergom Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 2800 Tatabá nya, Fő té r 36.
Telefonszá ma: (34) 513‑010
Fax szá ma: (34) 316‑259
Né v: Dr. Rozsnyó i Gyö rgy
E‑mail cı́m: kemkik@kemkik.hu;
Nó grá d Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 3100 Salgó tarjá n, Alkotmá ny ú t 9/a
Telefonszá m: (32) 520‑860
Fax szá ma: (32) 520‑862
Né v: Dr. Pongó Erik

Tolna Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 7100 Szekszá rd, Arany J. u. 23‑25.
Telefonszá ma: (74) 411‑661
Fax szá ma: (74) 411‑456
Né v: Má tyá s Tibor
E‑mail cı́m: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 9700 Szombathely, Honvé d té r 2.
Telefonszá ma: (94) 312‑356
Fax szá ma: (94) 316‑936
Né v: Dr. Kö vesdi Zoltá n
E‑mail cı́m: pergel.bea@vmkik.hu
Veszpré m Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 8200 Veszpré m, Budapest u. 3.
Telefonszá ma: (88) 429‑008
Fax szá ma: (88) 412‑150
Né v: Dr. Oþ vá ri Lá szló
E‑mail cı́m: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Bé ké ltető Testü let
Cı́me: 8900 Zalaegerszeg, Pető i utca 24.
Telefonszá ma: (92) 550‑513
Fax szá ma: (92) 550‑525
Né v: dr. Koczka Csaba
E‑mail cı́m: zmbekelteto@zmkik.hu

11.8. A bé ké ltető testü let hatá skö ré be tartozik a fogyasztó i jogvita bı́ró sá gi
eljá rá son kı́vü li rendezé se. A bé ké ltető testü let feladata, hogy megkı́sé relje a
fogyasztó i jogvita rendezé se cé ljá bó l egyezsé g lé trehozá sá t a felek kö zö tt,
ennek eredmé nytelensé ge eseté n az ü gyben dö nté st hoz a fogyasztó i jogok
egyszerű , gyors, haté kony é s kö ltsé gkı́mé lő é rvé nyesı́té sé nek biztosı́tá sa
é rdeké ben. A bé ké ltető testü let a fogyasztó vagy a Szolgá ltató ké ré sé re
taná csot ad a fogyasztó t megillető jogokkal é s a fogyasztó t terhelő
kö telezettsé gekkel kapcsolatban.
11.9. Online adá své teli vagy online szolgá ltatá si szerző dé ssel ö sszefü ggő hatá ron
á tnyú ló fogyasztó i jogvita eseté n az eljá rá sra kizá ró lag a fő vá rosi
kereskedelmi é s iparkamara mellett mű kö dő bé ké ltető testü let illeté kes.
11.10. Szolgá ltató t a bé ké ltető testü leti eljá rá sban együ ttmű kö dé si kö telezettsé g
terheli. Ennek kereté ben kö teles a vá lasziratá t megkü ldeni a bé ké ltető testü let
szá má ra é s a meghallgatá son egyezsé g lé trehozatalá ra feljogosı́tott szemé ly
ré szvé telé t biztosı́tani. Amennyiben a vá llalkozá s szé khelye vagy telephelye
nem a terü letileg illeté kes bé ké ltető testü letet mű kö dtető kamara szerinti
megyé be van bejegyezve, a vá llalkozá s együ ttmű kö dé si kö telezettsé ge a
fogyasztó igé nyé nek megfelelő ı́rá sbeli egyezsé gkö té s lehető sé gé nek
felajá nlá sá ra terjed ki.
12. SZERZ܀I JOGOK
12.1. Miutá n a spencerpolo.hu, mint weboldal szerző i jogi mű nek minő sü l, tilos a
Spencerpolo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bá rmely
ré szleté nek letö lté se (tö bbszö rö zé se), ú jra nyilvá nossá ghoz tö rté nő
kö zvetı́té se, má s mó don való felhaszná lá sa, elektronikus tá rolá sa, feldolgozá sa
é s é rté kesı́té se a Szolgá ltató ı́rá sos hozzá já rulá sa né lkü l.
12.2. A Spencerpolo.hu weboldalró l é s annak adatbá zisá bó l bá rmilyen anyagot
á tvenni ı́rá sos hozzá já rulá s eseté n is csak az adott weboldalra való
hivatkozá ssal lehet.
12.3. A Szolgá ltató fenntartja minden jogá t szolgá ltatá sá nak valamennyi elemé re, a
domain‑neveire, az azokkal ké pzett má sodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklá mfelü leteire.

12.4. Tilos a Spencerpolo.hu weboldal tartalmá nak, illetve egyes ré szeinek
adaptá ció ja vagy visszafejté se; a felhaszná ló i azonosı́tó k é s jelszavak
tisztessé gtelen mó don tö rté nő lé tesı́té se; bá rmely olyan alkalmazá s
haszná lata, amellyel a Spencerpolo.hu weboldalon vagy azok bá rmely ré sze
mó dosı́tható vagy indexelhető .
12.5. A Spencerpolo.hu né v szerző i jogi vé delmet é lvez, felhaszná lá sa a hivatkozá s
kivé telé vel kizá ró lag a Szolgá ltató ı́rá sos hozzá já rulá sá val lehetsé ges.
12.6. Felhaszná ló tudomá sul veszi, hogy a felhaszná lá si engedé ly né lkü li
felhaszná lá s eseté n Szolgá ltató t kö tbé r illeti meg. A kö tbé r ö sszege ké penké nt
bruttó 70.000 Ft, illetve szavanké nt bruttó 20.000 Ft. Felhaszná ló tudomá sul
veszi, hogy ezen kö tbé rkikö té s nem tú lzó , é s ennek tudatá ban bö ngé szi az
oldalt. A szerző i jogi jogsé rté s eseté n Szolgá ltató kö zjegyző i té nytanú sı́tá st
alkalmaz, melynek ö sszegé t szinté n a jogsé rtő felhaszná ló ra há rı́tja.
13. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelé si tá jé koztató ja elé rhető a kö vetkező oldalon:
http://spencerpolo.hu/adatvedelem

Nagykovácsi, 2016. szeptember 14.

