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Fogalmak

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

• ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben
vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

• ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal
össze  van  kapcsolva,  olyan  módon,  hogy  az  érintett  digitális  tartalom  vagy  digitális
szolgáltatás  hiányában az  áru  nem tudná betölteni  funkcióit  (a  továbbiakban:  a  digitális
elemeket tartalmazó áru)

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást
foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom
vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás
azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó:  az  Áru  előállítója,  importált  Áru  esetén  az  Árut  az  Európai  Unió  területére  behozó
importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy
egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás:  a  digitális  elemeket  tartalmazó  áru,  a  digitális  tartalom  vagy  a  digitális
szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel,  amely
eltér  attól,  amellyel  az  azonos  típusú  árukat,  digitális  tartalmat  vagy  digitális  szolgáltatásokat
általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás
azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel
vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat
általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és  Vevő között  a  Honlap  és  elektronikus  levelezés  igénybevételével  létrejövő
adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás
számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának
megfelelő  ideig  történő  tárolását,  valamint  a  tárolt  adatok  változatlan  formában  történő
megjelenítését

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 Áru
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

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

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

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

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

2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok
A  Szerződésre  a  magyar  jog  előírásai  az  irányadóak,  és  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
• 151/2003.  (IX.22.)  kormányrendelet  a  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

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján
történő  indokolatlan  területi  alapú  tartalomkorlátozással  és  a  megkülönböztetés  egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

• A fogyasztó  és  vállalkozás  közötti,  az  áruk  adásvételére,  valamint  a  digitális  tartalom
szolgáltatására  és  digitális  szolgáltatások  nyújtására  irányuló  szerződések  részletes
szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A megrendelés elküldésével majd annak feldolgozásával és visszaigazolásával szerződés jön létre
az  Egészség és  Szépség biobolt-webáruház,  mint  Eladó és  a  megrendelő,  mint  Vevő között.  A
létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a



jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően
tartalmazza a  jelen ÁSZF a Vevőt  és  az Eladót  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.
A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A  webáruház  nem  köt  szerződést  kiskorúakkal.  A  megrendelő  a  kereskedelmi  feltételek
elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A szerződés nyelve, a szerződés formája
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött
szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat nem iktatják.

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó
műszaki védelmi intézkedésről 

A  weboldalon  megjelenő  adatokat  szolgáltató  szerverek  elérhetősége  évi  99,9%  feletti.
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom
visszaállítható.  A weboldalon megjelenő adatokat  MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk.  Az
érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített
hardveres támogatást használunk.

A megrendelés menete, a webáruház használata

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A honlapon a Vevő menüpontok segítségével böngészhet. Az
áruk kategóriarendszerbe sorolva találhatóak meg.  A kategória  nevére kattintva a  benne szerelő
termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a
termékek alatt  lévő számok segítségével  lehet  lapozni.  Az áruk egymás utáni  felsorolása ABC-
rendben történik. A Vevő kiválaszthatja az ár szerint növekvő vagy csökkenő megjelenítést is. A
webáruházban lehetőség van kulcsszó alapján árut keresni. A találatok ABC-sorrendben jelennek
meg.
Akciós áru esetén minden árunál külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a
kezdeti  dátum  és  a  készlet  erejéig  megjelölés.  Részletes  információ  az  adott  áruról  az  áru
adatlapjának megnyitása után olvasható. A kosár gomb megnyomásával tehető a virtuális kosárba az
adott  áru.  A  kosár  tartalmának  módosítására  a  „kosár”  menüben  van  lehetőség.  A  vásárlás
befejezése szintén ebben a menüben történik az adatlap kitöltésével, az ÁSZF elfogadásával és a
megrendelés  elküldésével.  Vásárláskor  az  alábbi  adatokat  kell  a  Vevőnek  megadnia:  név,
telefonszám, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, céges számlázás esetén adószám.
A rendelés leadásáról  a  webáruház a  megrendelő adatlapon megadott  e-mail  címre automatikus
levelet küld, majd a megrendelés feldolgozásáról és/vagy elküldéséről egy újabb levelet kap a Vevő.
Amennyiben semmilyen megkeresés vagy visszaigazolás nem érkezik az Eladótól, technikai jellegű
problémáról lehet szó, és a Vevőnek érdeklődnie kell a webáruház elérhetőségein.

A weboldalon  közölt  információk  nem  minősülnek  az  Eladó  részéről  szerződés  megkötésére
vonatkozó  ajánlatnak.  A jelen  ÁSZF  hatálya  alá  tartozó  megrendelés  esetén  a  Vevő  minősül
ajánlattevőnek.  A megrendelés  elküldésével  a  Vevő kifejezetten tudomásul  veszi,  hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén -
fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevőt ajánlata 48 órás időtartamban köti, amennyiben az
Eladó nem igazolja vissza, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
A Vevő  által  megadott  adatok  alapján  kerül  számlázásra,  illetve  szállításra  az  Áru.  A rosszul
megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének
hiányát  eredményezheti  és  meggátolhatja  a  szerződés  létrejöttét.  Amennyiben  a  Vásárló
véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn



belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor
megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.
Az  Eladó  köteles  a  Vevő  által  a  Megrendelőlapon  kiválasztott  termékeket  az  azon  megjelölt
szállítási  címre  eljuttatni.  Amennyiben  a  megrendelés  teljesítése  bármilyen  okból  akadályba
ütközik,  úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail  vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a
Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Amennyiben az Eladó nem tudja a kért árut a Vevő
által elvárt időben szállítani, úgy az egyeztetést követően kérheti a rendelés törlését, felmondhatja a
megkötött  szerződést.  A hibás  teljesítésre  az  alábbi  kormányrendelet  vonatkozik:  Ptk.  a  hibás
teljesítésről

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

Az árucikkek mellett  feltüntetett  ár  az  árucikk vételára,  amely tartalmazza a  27%-os Általános
forgalmi  adót.  Egyes  Áruk a  fentiektől  eltérően  18%-os  és  5%-os  Áfát  tartalmaznak.  Az  áruk
mellett  szereplő  vételárak  biztosan  nem változnak meg  a  megrendelés  leadása  és  az  árucikkek
kézhezvétele közötti időszakban. A Vevő azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A vételár  kiegyenlítése  történhet  banki  átutalással  a  Meridián  Bt.  számlaszámára,  vagy  online
bankkártyás fizetéssel vagy készpénzben a szállítócégnek fizetve illetve személyes átvétel esetén a
Biotéka bioboltnak. Banki átutalás esetén az átutaláshoz szükséges adatokat a rendelés feldolgozása
után e-mailben küldi meg az Eladó.

Az átutaláshoz  megadott  adatok:  kedvezményezett  bankja:  K&H Bank;  kedvezményezett  neve:
Meridián  Bt.;  kedvezményezett  számlaszáma:  10403428-50526675-89481002  és  a  megrendelés
összege.

Az  online  bankkártyás  fizetések  a  Barion  rendszerén  keresztül  valósulnak  meg.  A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti
Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A csomagokra kizárólag az Egészség és Szépség biobolt-webáruház saját  kedvezményei,  akciói
érvényesíthetők, más,  nem a webáruház által  kiadott  törzsvásárlói kártyák, kuponok, utalványok
nem.

Hűtést igénylő áruk, valamint üveges áruk, továbbá 0,5l-1 literes/kilogrammos dobozos, műanyag
palackos üdítők,  vizek,  ivólevek,  vagy lisztek,  illetve az e feletti  kiszerelésű áruk szállítását az
Eladó  nem  tudja  vállalni,  kizárólag  személyes  átvétellel  tudja  teljesíteni  az  ilyen  irányú
megrendeléseket.

Amennyiben a szállítási díj meghaladja a rendelés értékét, vagy egy darab áru megrendelése esetén,
vagy 50000 Ft érték feletti és/vagy 20kg feletti csomag megrendelése esetén az Eladó kizárólag
előreutalás útján tud szállítani.

A csomagokat  Magyarország  területén  belül  szállíttatja  ki  az  Eladó,  külföldre  nem  szállít.  A
csomagokat  a  Magyar  Posta  MPL és  a  Packeta  Hungary Kft.  szállítja.  A megrendelés  várható
kiszállítási  idejéről  a  Posta  a  kézbesítés  napján  e-mailben  értesítést  küld.  Csomagkövetés  a
csomagazonosító  beírásával  a  Posta  oldalán  lehetséges:
https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes vagy  a  Posta  Mobil  Applikációban:
https://www.posta.hu/postaapp Packeta futárral az Eladó Packeta csomagpontokra szállít. A feladott
csomag útjáról és átvételéről a Packeta sms vagy e-mail értesítést küld a Vevőnek.

https://www.posta.hu/postaapp
https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes
https://www.biobolt-webaruhaz.hu/hibas-teljesites
https://www.biobolt-webaruhaz.hu/hibas-teljesites


A csomagokra csomagolási díj nem kerül felszámolásra. A feltűntetett szállítási díjak bruttó árak, az
ÁFÁ-t  tartalmazzák  (27%  ÁFA-tartalom).  A  szállítási  díjak  a  szállítási  feltételekben
meghatározottak szerint kerülnek megállapításra, ez alapján:

Személyes átvétel: ingyenes

Az átvétel helye: 4025 Debrecen, Piac u. 37. Biotéka. Személyes átvétel a rendelés feldolgozása és
visszaigazolása után lehetséges. A rendelés feldolgozásáról és az átvétel idejéről az Eladó e-mailben
tájékoztatást küld a Vevőnek. A biobolt nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 9.00-18.00-ig, Szombat
9.00-13.00-ig.  Fizetés  a  helyszínen  készpénzben  vagy  a  rendelés  visszaigazolását  követően
előreutalással vagy online bankkártyás fizetéssel lehetséges. A csomag megőrzési ideje 5 nap, amely
kérésre meghosszabbítható.

Belföldi szállítási díjak:

Posta MPL Házhozszállítás (előrefizetés esetén):
1kg-ig 1690 Ft
2kg-ig 1740 Ft
4kg-ig 1890 Ft
5kg-ig 1980 Ft
10kg-ig 2090 Ft
15kg-ig 2420 Ft
20kg-ig 2520 Ft
25kg-ig 2995 Ft
30kg-ig 3550 Ft
Postán maradó és Posta Ponti átvétel (előrefizetés esetén):
1kg-ig 1310 Ft
2kg-ig 1390 Ft
4kg-ig 1495 Ft
5kg-ig 1550 Ft
10kg-ig 1710 Ft
15kg-ig 1850 Ft
20kg-ig 1950 Ft
25kg-ig 2590 Ft
Utánvét díja (minden postai utánvételes csomag esetén): 350 Ft
Ingyenes postai szállítás: 29900 Ft felett (20kg alatt)

Packeta csomagponti átvétel (kizárólag előrefizetéssel, maximum 10kg-ig):
10kg-ig 990 Ft
Ingyenes Packeta szállítás: 15900 Ft felett

A szállítási díjak és az ingyenes szállítás postai  csomag esetén maximum 20kg súlyú csomagra
vonatkoznak. Ennél nagyobb súlyú csomag esetén a csomag súlyának megfelelően egyedi ár kerül
meghatározásra. Packetás csomagok esetén a szállító 10kg-ig tudja a szállítást vállalni.

A csomag  súlyát  a  csomagolási  összsúly  határozza  meg.  Törékeny  áruk  telephelyi,  személyes
átvétellel rendelhetők. Szállítási igény esetén a szállítás felár ellenében történik, amire az eladó a
megrendelést követően ajánlatot tesz. Ezen csomagok leszállítását az Eladó kizárólag előreutalás
esetén tudja vállalni. Az Eladónak kereskedelmi mennyiséget nem áll módjában kiszolgálni!

Az ingyenes szállítás más kedvezménnyel nem összevonható.



A csomag kézbesítésekor  a csomagot  a futár  előtt  szükséges  kívülről  megvizsgálni és esetleges
sérülés esetén a szállítótól kérni kell kárfelvételi jegyzőkönyvet.

A szállítási  idő:  A megrendelést  követően,  a  Vevővel  való esetleges egyeztetés  után,  illetve az
átutalás teljesítésétől számolt 2-5 munkanapon belül. Hétvégén nincs kiszállítás. Ha a rendelt áru
elfogyott,  illetve  nagyobb  tételben  történő  rendelés  esetén,  ha  a  szükséges  mennyiség  nem áll
rendelkezésre,  a  szállítási  idő  változhat.  Ilyenkor  az  Eladó  felveszi  a  Vevővel  a  kapcsolatot.
Munkanapokon, 48 órán belül az Eladó visszaigazolja a megrendeléseket. Kivételes esetben, amikor
a rendeléssel  illetve/vagy csomagindítással  kapcsolatban az  Eladó egyeztetés  miatt  megpróbálja
felvenni a Vevővel a kapcsolatot és az egyetlen elérhetőségén sem válaszol az Eladónak, a rendelés
5 nap múlva törlésre kerül. Ezt követően új rendelést kell leadnia a webáruházban a Vevőnek.

A megrendelt  csomagokat a Posta sikertelen kézbesítés esetén a címzett településének Postájára
szállítja és ott 5 napig tárolja. Amennyiben a vevő nem tudja átvenni határidőn belül és szeretné az
átvétel idejét meghosszabítani, igényét a Postánál és az Eladónál is kérheti.

A Packeta  a  csomag  csomagpontra  törénő  megérkezéséről  a  Vevőt  tájékoztatja,  az  értesítésben
küldött  PIN-kóddal  tudja  átvenni  a  csomagot.  A vevőnek  7  nap  áll  rendelkezésére  a  csomag
átvételére. Kérésre meghosszabbítható.

Elállási jog

A Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.
rendelet értelmében jogosult az áru adásvételére irányuló szerződés esetén

1. terméknek,
2. több áru szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha  az  árut  meghatározott  időszakon  belül  rendszeresen  kell  szolgáltatni,  az  első

szolgáltatásnak,  a  Vevő vagy az  általa  megjelölt,  a  fuvarozótól  eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

A Vevőt megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján.
Levelezési cím: Meridián Bt. 4024 Debrecen, Batthyány u. 7. Telefon: +36 30-733-5965, E-mail:
info@biobolt-webaruhaz.hu.

Az elállási  igény bejelentéséhez  a  Vevőnek a  következő  letölthető  elállási  nyilatkozat  minta  is
rendelkezésére áll:  Elállási/Felmondási nyilatkozat minta.  Felhasználása nem kötelező. Fogyasztó
határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon)
elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A  Vevőt  terheli  annak  bizonyítása,  hogy  elállási  jogát  a  meghatározott  rendelkezéseknek
megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vevő elállási nyilatkozatának
megérkezését.

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

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

Vevő elállás esetén köteles a  megrendelt  árut  a  Eladó számára a megjelölt  címére indokolatlan
késedelem  nélkül,  de  legkésőbb  elállási  nyilatkozatának  közlésétől  számított  14  napon  belül
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi
(postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a árut.

Az áru Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta
e költségek viselését. Eladó nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, és az
áru visszajuttatás költségét sem. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában
átvenni. Az áru visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség
nem terheli.

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

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

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

Vevőt nem illeti meg az elállási jog:

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
• olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen áruk visszavétele a Eladótól
nem várható  el  akkor,  ha a  Vevő az  árut  közvetlenül  védő csomagolást  már  felbontotta
és/vagy rendeltetésszerű  használatát  megkezdte,  hiszen  ilyenkor  nem zárható  ki,  hogy a
emberi testtel  vagy testnedvekkel,  illetve baktériumokkal érintkezett,  így az áru higiéniai
vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Vevő még nem kezdte
meg  ezen,  a  kivételszabály  alá  tartozó  áruk  használatát,  tehát  az  árut  közvetlenül  védő
csomagolást  még  nem  bontotta  fel,  elállási  jogát  az  általános  szabályok  szerint
gyakorolhatja. (pl. étrend-kiegészítő)

• olyan  áru  tekintetében,  amely  jellegénél  fogva  az  átadást  követően  elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;

• olyan nem előre  gyártott  áru esetében,  amelyet  a  Vevő utasítása  alapján  vagy kifejezett
kérésére  állított  elő  az  eladó,  vagy  olyan  áru  esetében,  amelyet  egyértelműen  a  Vevő
személyére szabtak.



• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet részletes szövegét itt olvashatja:
45/2014 Korm. rendelet.

A szerződésszerű teljesítés követelményei
A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott
áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében
Az árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm.
rendeletben foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező árunak

• meg kell  felelnie  a szerződésben foglalt  leírásnak,  mennyiségnek,  minőségnek,  típusnak,
valamint  rendelkeznie  kell  a  szerződésben  meghatározott  funkcionalitással,
kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel

• alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó
legkésőbb  a  szerződés  megkötésekor  az  Eladó  tudomására  hozott,  és  amelyet  az  Eladó
elfogadott

• rendelkeznie  kell  a  szerződésben  meghatározott  valamennyi  tartozékkal,  használati
útmutatóval  -  ideértve  az  üzembe  helyezésre  vonatkozó  utasítást,  a  telepítési  utasítást,
valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és

• biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
Ahhoz,  hogy  a  teljesítés  szerződésszerűnek  minősüljön  -  továbbá-  a  szerződés  tárgyát  képező
árunak

• alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú áru esetén jogszabály,
műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír

• rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,
teljesítmény-  és  egyéb  jellemzőkkel  -  különösen  a  funkcionalitás,  a  kompatibilitás,  a
hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú
áru  esetén  szokásos,  figyelembe  véve  az  Eladó,  annak  képviselője  vagy  az  értékesítési
láncban  részt  vevő  más  személy  az  áru  konkrét  tulajdonságaira  vonatkozó  nyilvános  -
különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését

• rendelkeznie  kell  a  fogyasztó  által  észszerűen elvárható  tartozékokkal  és  útmutatókkal  -
ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és

• meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett áru tulajdonságainak, leírásának.

Az árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
• a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
• a nyilvános kijelentést  a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették

vagy
• a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

A  szerződésszerű  teljesítés  követelményei  fogyasztói  szerződés  keretében  eladott  áru
adásvétele esetében
Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az
Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az
Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás  szolgáltatója  által  -  rendelkezésre  bocsátott  üzembe  helyezési  utasítások
hiányosságainak következménye.
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Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az
Eladó  felelősségvállalása  mellett  történik,  a  teljesítést  akkor  kell  az  Eladó  által  befejezettnek
tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális  szolgáltatás  meghatározott  időtartamon  keresztül  történő  folyamatos  szolgáltatásáról
rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két
évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két
éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

A szerződésszerű  teljesítés  követelményei  fogyasztói  szerződés  keretében  eladott  digitális
elemeket tartalmazó áru esetében
Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést
kapjon  az  áru  digitális  tartalmának  vagy  az  azzal  kapcsolatos  digitális  szolgáltatás  olyan
frissítéseiről  -  ideértve  a  biztonsági  frissítéseket  is  -,  amelyek  az  áru  szerződésszerűségének
fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  
Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

• a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor
az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés
jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy

• a  digitális  tartalom meghatározott  időszakon  keresztül  történő  folyamatos  szolgáltatásról
rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az
áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó  nem telepíti  észszerű  határidőn belül  a  rendelkezésre  bocsátott  frissítéseket,  az
Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából
fakad, feltéve, hogy
a)  az  Eladó  tájékoztatta  a  fogyasztót  a  frissítés  elérhetőségéről  és  a  telepítés  fogyasztó  általi
elmulasztásának következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen
telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást
kapott  arról,  hogy az  áru  valamely konkrét  tulajdonsága  eltér  az  itt  leírtaktól,  és  az  adásvételi
szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Panaszkezelés

Az  Eladó  célja,  hogy  valamennyi  megrendelést  megfelelő  minőségben,  a  Vevő  teljes
megelégedettsége  mellett  teljesítsen.  Amennyiben  a  Vevőnek  mégis  valamilyen  panasza  van  a
szerződéssel  vagy  annak  teljesítésével  kapcsolatban,  úgy  panaszát  telefonon,  vagy  az  Eladó
elektronikus levélcímén, vagy levél útján is közölheti.

• Telefon: +36-30-7335965 +36-30-498 8070

• E-mail: info@biobolt-webaruhaz.hu

Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz
kezelésével  nem  ért  egyet,  az  Eladó  a  panaszról  és  az  azzal  kapcsolatos  álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel,  s annak egy másolati  példányát  átadja a  Vevőnek.  Ha a
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak
egy másolati példányát átadja a Vevőnek.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a fogyasztó neve, lakcíme,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok



és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a

panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
• a  jegyzőkönyvet  felvevő  személy  és  -  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
• telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával  közölt  szóbeli

panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az  Eladó  a  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával  közölt
szóbeli  panasz  esetén  a  Vevőnek  legkésőbb  az  érdemi  válasszal  egyidejűleg  megküldi  a
jegyzőkönyv másolati példányát.

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés
értelmében  a  postára  adást  jelenti.  A válasz  másolati  példányát  három évig  megőrzi,  s  azt  az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz  elutasítása esetén  a  vállalkozás  köteles  a  panaszt  elutasító  álláspontját  megindokolni,
továbbá 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.

A Vevő az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a panaszát az Eladó elutasítja,
a Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni:
a  békéltető  testület  eljárása  megindításának  feltétele,  hogy  a  Vevő  az  Eladóval  közvetlenül
megkísérelje a  vitás  ügy rendezését.  Az eljárásra  – a Vevő erre  irányuló kérelme alapján –  az
illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Területileg illetékes a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület. Elérhetőségei: 4025 Debrecen, Petőfi
tér  10.  (52)  700-710  hbkik@hbkik.hu  Békéltető  Testületi  ügyintéző:  Nemes  Brigitta  E-mail: 
Nemes.Brigitta@hbkik.hu Telefon +36 52/500-745

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 Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében
fennáll  a  vállalkozásoknak  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”).
A békéltető testület  eljárása a  Vevő kérelmére  indul.  A kérelmet  a  békéltető testület  elnökéhez
írásban kell 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.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a)  a  Vevő  nevét,  lakóhelyét  vagy  tartózkodási  helyét,
b)  a  Vevői  jogvitával  érintett  vállalkozás  nevét,  székhelyét  vagy  érintett  telephelyét,
c)  az  illetékes  békéltető  testület  helyett  kérelmezett  testület  megjelölését,
d)  a  Vevő  álláspontjának  rövid  leírását,  az  azt  alátámasztó  tényeket  és  azok  bizonyítékait,
e) a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás
ügy  rendezését
f)  a  Vevő  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 Vevő aláírását.

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

Ha a Vevő 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:  
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-
70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.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: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 
111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10. 
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek
http://www.bekeltetes.hu/


Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; 
nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. 
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. 
emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: 
bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.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; t-tiv@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu



Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 
115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

Panaszt tehet a Vevő a területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályánál Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-
19. Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475. Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753 E-
mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

Panasszal fordulhat az NFH általános jogutódjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz Cím:
1011  Budapest,  Fő  utca  44-50.  Postacím:  1440  Budapest,  Pf.  1.  Telefax:  +36-1-795-0697
Ügyfélszolgálat  telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816 Ügyfélszolgálat
e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-
1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A Vevő  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.

Az  Eladó  kötelezettséget  vállal  az  alternatív  vitarendezési  fórum  igénybevételére  a  fogyasztói
jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési
platform  a  linkre  kattintva  érhető  el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?
event=main.home.show&lng=HU

Az  online  vitarendezési  platform  használata  regisztrációt  igényel  az  Európai  Bizottság
rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha
nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az
online  vitarendezési  platform  azonnal  továbbítja  azt  az  ellenérdekű  félnek.  Ezt  követően  az
érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatv vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog
járni  a  közöttük  fennálló  ügyben.  Azokról  a  fórumokról,  amelyek  eljárhatnak  az  esetükben,  a
platform tájékoztatja  a  feleket.  Amint  megszületik  a  megállapodás  a  vitarendezési  fórumról,  az
online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük,
vagy ha a  platform sem tud a  benyújtott  adatok alapján olyan alternatív  vitarendezési  fórumot
azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy
szolgáltatási  szerződésekhez  kapcsolódó  határon  átnyúló  fogyasztó  és  kereskedő  közötti
jogvitákban.

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


vonatkozó tájékoztatás
A fogyasztói  tájékoztató  jelen  pontja  a  45/2014  (II.26.)  Korm.  rendelet  9.  §  (3)  bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével
készült.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vevő kellékszavatossági jogával?
A  Vevő  az  Eladó  hibás  teljesítése  esetén  az  Eladóval  szemben  kellékszavatossági  igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.)
Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Kellékszavatossági jogok általános szabályai
A Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése
lehetetlen  vagy az  Eladó 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 az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell,  hogy az áru és a digitális
elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az
áru teljesítésének időpontjában fennállt,  kivéve,  ha e  vélelem az áru természetével  vagy a hiba
jellegével összeegyeztethetetlen.
Használt  áruk  esetén  alapesetben  az  általános  szabályoktól  eltérően  alakulnak  a  szavatossági,
jótállási jogok. A használt áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell
venni  azokat  a  körülményeket,  amelyek  alapján  a  Vásárló  bizonyos  hibák  előfordulására
számíthatott.  Az avulás  folytán  ugyanis  egyes  hibák  jelentkezései  egyre  gyakoribbakká válnak,
amelyek következtében azt, hogy egy használt áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy
újonnan  vásárolt,  nem lehet  feltételezni.  Ennek  alapján  a  Vásárló  csak  az  olyan  hiányosságok
tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek,
és  azoktól  függetlenül  keletkeztek.  Ha  a  használt  áru  hibás  és  erről  a  Fogyasztónak  minősülő
Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs
felelőssége.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1
év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és
digitális elemet tartalmazó áru esetében
Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  -  ingó  dolognak  minősülő  áru  adásvételére,  digitális  tartalom
szolgáltatására  irányuló  -  szerződés  esetén  a  „Kellékszavatossági  jogok  általános  szabályai”
pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.
Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  -  ingó  dolognak  minősülő  áru  adásvételére,  digitális  tartalom
szolgáltatására  irányuló  -  szerződés  esetén  a  Fogyasztó  kellékszavatossági  jogai  gyakorlása
keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Az  Eladó  megtagadhatja  az  áru  szerződésszerűvé  tételét,  ha  a  kijavítás,  illetve  a  kicserélés
lehetetlen,  vagy ha  az  aránytalan  többletköltséget  eredményezne az  Eladónak,  figyelembe véve
valamennyi  körülményt,  ideértve  az  áru  hibátlan  állapotban  képviselt  értékét,  valamint  a
szerződésszegés súlyát.
A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

• az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy



egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
• az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
• ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru

jellegének és céljának megfelelően -  a  hiba felismerhetővé válása előtt  -  üzembe
helyeztek,  akkor  a  kijavításra  vagy kicserélésre  vonatkozó kötelezettség  magában
foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru
üzembe  helyezését  vagy  az  eltávolítás,  illetve  üzembe  helyezés  költségeinek
viselését.

• megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
• ismételt  teljesítési  hiba  merült  fel,  annak  ellenére,  hogy  az  Eladó  megkísérelte  az  áru

szerződésszerűvé tételét
• a  teljesítés  hibája  olyan súlyú,  hogy azonnali  árleszállítást  vagy az  adásvételi  szerződés

azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
• az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,

hogy  a  vállalkozás  észszerű  határidőn  belül  vagy  a  fogyasztónak  okozott  jelentős
érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha  a  fogyasztó  hibás  teljesítésre  hivatkozva  kívánja  megszüntetni  az  adásvételi  szerződést,  az
Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva -
részben  vagy  egészben  visszatartani  mindaddig,  amíg  az  Eladó  nem  tesz  eleget  a  teljesítés
szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

• az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
• ha  a  kijavítás  vagy  kicserélés  olyan  áru  eltávolítását  teszi  szükségessé,  amelyet  az  áru

jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,
akkor  a  kijavításra  vagy  kicserélésre  vonatkozó  kötelezettség  magában  foglalja  a  nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését
vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az  áru  kijavításának  vagy  kicserélésének  elvégzésére  nyitva  álló  észszerű  határidőt  attól  az
időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére
kell bocsátania.
Az  ellenszolgáltatás  leszállítása  akkor  arányos,  ha  annak  összege  megegyezik  a  Fogyasztónak
szerződésszerű  teljesítés  esetén  járó,  valamint  a  Fogyasztó  által  ténylegesen  megkapott  áru
értékének különbözetével.
A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak
címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét
érinti,  és  azok tekintetében a  szerződés  megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei
fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de
az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól
nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a  Fogyasztó  az  adásvételi  szerződést  teljes  egészében vagy az  adásvételi  szerződés  alapján
szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

• a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
• az  Eladónak  haladéktalanul  vissza  kell  térítenie  a  Fogyasztó  részére  az  érintett  áru

vonatkozásában teljesített vételárat,  amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó
igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított



kettő  hónapon  belül  közölt  hibát  késedelem nélkül  közölt  hibának  kell  tekinteni.  Ugyanakkor
felhívjuk  a  figyelmét,  hogy a  szerződés  teljesítésétől  számított  két  éves  elévülési  határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés
tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon (áru adásvétele esetén egy éven) belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut,
illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap (áru adásvétele esetén
egy év) eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó  dolog  (áru)  hibája  esetén  Ön  –  választása  szerint  –  a  kellékszavatossági  igényt  vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az áru hibásnak?
Az  áru  akkor  hibás,  ha  az  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor  hatályos  minőségi
követelményeknek  vagy  pedig,  ha  nem  rendelkezik  a  gyártó  által  adott  leírásban  szereplő
tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági  igényét  kizárólag  az  ingó dolog gyártójával  vagy forgalmazójával  szemben
gyakorolhatja.  Az  áru  hibáját  termékszavatossági  igény  érvényesítése  esetén  Önnek  kell
bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag  akkor  mentesül  termékszavatossági  kötelezettsége  alól,  ha
bizonyítani tudja, hogy:

• az árut 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
• az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági  igényt  egyszerre,  egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.

Jótállás



Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet  1. számú mellékletében felsorolt  új  tartós
fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben
azok  tartozékai  és  alkotórészei  (a  továbbiakban  -  jelen  pontban  -  együtt  fogyasztási  cikként
hivatkozva) eladása esetén.
Emellett  az Eladó önként  is  jótállást  vállalhat,  amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló
számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.
A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb
az áru teljesítésének időpontjában.
A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

• az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót
a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait
a jótállás nem érinti

• a jótállásra kötelezett nevét és címét
• a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
• azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
• a jótállás feltételeit.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?
Jótállási jogok
A Vásárló jótállási joga alapján főszabályként kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, illetve a
hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, árleszállítást kérhet, vagy végső
soron  elállhat  a  szerződéstől,  ha  a  kötelezett  a  kijavítást  vagy  a  kicserélést  nem  vállalta,  e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy
ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén,
fióktelepén  és  az  Eladó  által  a  jótállási  jegyen  feltüntetett  javítószolgálatnál  közvetlenül  is
érvényesítheti.

Érvényesítési határidő
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet szerint:

•  
1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén

két év,
3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás
időtartama  meghosszabbodik  a  javításra  átadás  napjától  kezdve  azzal  az  idővel,  amely  alatt  a
Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállási  határidő  a  fogyasztási  cikk  a  Vásárló  részére  történő  átadásakor  indul,  vagy ha  az
üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze.
A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.



Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése
hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk
cseréjére  nincs  lehetőség,  az  Eladó  köteles  a  fogyasztó  által  bemutatott,  a  fogyasztási  cikk
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott  számlán  vagy  nyugtán  -  feltüntetett  vételárat  nyolc  napon  belül  a  vásárló  részére
visszatéríteni.
A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a
Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
• ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
• amennyiben  a  Vásárló  nem  járul  hozzá  a  kijavítás  későbbi  teljesítéséhez,  vagy  ezzel

kapcsolatban  nem  nyilatkozott,  számára  a  fogyasztási  cikket  a  harmincnapos  határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy

• amennyiben  a  Vásárló  nem  járul  hozzá  a  kijavítás  későbbi  teljesítéséhez,  vagy  ezzel
kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási
cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
• az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
• a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2)

bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
• a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2)

bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatani, vagy

• amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó
költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a
fogyasztási  cikket  ki  kell  cserélni,  ha  a  fogyasztási  cikk  cseréjére  nincs  lehetőség,  a
fogyasztási  cikk  számláján,  vagy nyugtáján  szereplő  eladási  árat  kell  nyolc  napon belül
visszatéríteni számára.

Kivételek
A „Jótállási  igény  kezelésével  kapcsolatos  szabályok”  pont  alatt  írt  előírások  az  elektromos
kerékpárra,  elektromos  rollerre,  quadra,  motorkerékpárra,  segédmotoros  kerékpárra,
személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros
vízi járműre nem vonatkoznak.
Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon
belül teljesítse.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A  jótállás  a  szavatossági  jogok  (termék  és  kellékszavatosság)  mellett  érvényesül,  alapvető
különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak
kedvezőbb  a  bizonyítási  teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a
járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén
nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a
javítószolgálatnál  közvetlenül  érvényesített  kijavítás  iránti  igény  esetén  -  a  javítószolgálat



gondoskodik.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan
feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai
biztosítanak.  Ezt  követően  azonban  az  önkéntes  jótállás  feltételei  szabadon  állapíthatóak  meg,
azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a
kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli  értékesítés esetén is  érvényesül  a három munkanapon belüli  csereigény
intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó
új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül
érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az
Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a  figyelmét,  hogy ugyanazon hiba  miatt  kellékszavatossági  és  jótállási  igényt,  illetve
termékszavatossági  és  jótállási  igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan  nem  érvényesíthet,
egyébként  viszont  Önt  a  jótállásból  fakadó  jogok  a  szavatossági  jogosultságoktól  függetlenül
megilletik.

Szavatossági, jótállási igények bejelentése

A Vevő a szavatossági, jótállási igényeit az Eladó elérhetőségein keresztül jelentheti be az Eladó
felé. Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A
jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére bocsátja. Ha az
Eladó a Vevő 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 értesíti a Vevőt. Az
Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóság kérésére bemutatni.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak (a linkre
kattintva  olvashatja  el  a  rendelet  teljes  szövegét):
-  45/2014.  Korm.  rendelet
-  151/2003.  (IX.  22.)  Korm.  rendelet
-  49/2003.  (VII.30.)  GKM  rendelet
-  19/2014     NGM  rendelet
-  2001.  évi  CVIII  törvény
-  Ptk.  a  hibás  teljesítésről
- 2015. évi CXXXVII törvény

A Webáruház üzemeltetője (az Eladó adatai)

Cégnév: Meridián Bt.

Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 7. 6/4.

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Batthyány u. 7. 6/4.

Telefon: +36-30-733-5965

E-mail: info@biobolt-webaruhaz.hu

https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500137.TV
https://www.biobolt-webaruhaz.hu/hibas-teljesites
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet/cikkek/uj-rendelet-a-szavatossagi-es-jotallasi-igenyek-intezeserol-70602
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor
https://www.biobolt-webaruhaz.hu/2014-kormanyrendelet
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A tárhelyszolgáltató adatai

DBI Szoftver Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 4.ép. 2.em info@honlapbirodalom.hu

Ha az  ÁSZF valamely  pontja  jogilag  hiányos  vagy hatálytalan,  attól  még  a  szerződés  további
pontjai  érvényben maradnak és a  hatálytalan vagy hibás rész helyett  a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései  alkalmazandóak.  Az  Eladónak  nincs  a  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
Kérjük,  amennyiben  vásárlója,  illetve  aktív  felhasználója  kíván  lenni  webáruházunknak,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye
igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
magára  nézve.

A webáruházunk  működésével,  megrendelési  és  szállítási  folyamatával  kapcsolatosan  felmerülő
kérdések, panaszok esetén ügyfélszolgálatunk a rendelkezésére áll az alábbi telefonszámon: +36-
30-498 8070, levelezési címen: 4024 Debrecen, Batthyány u. 7. 6/4. és e-mail címen: info@biobolt-
webaruhaz.hu.
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