
Általános szerződési feltételek 

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

A szerződés nyelve: a magyar. 
 

Alapvető rendelkezések 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön 
kikötés nélkül is irányadók. 

 

A jelen Szabályzat 2020 június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a 
Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon 
közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a 
weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan 
érvényes. 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, 
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, a Szabályzatban foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a 
feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 

Szolgáltató csak nagykorúakkal köt szerződést. Amennyiben Felhasználó 
megrendelést ad le a webshopon keresztül, elismeri, hogy nagykorú. 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely 
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének 
tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének 
letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos 
hozzájárulása nélkül. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: 



A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. Szóban (telefonon 
keresztül) nem áll módunkban megrendelést fogadni. 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, azonban nem 
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül 
felszámításra. 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a 
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek 
a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a 
webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

Rendelés menete 
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor 
megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” feliratra kattintva. 

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a 
termékek kosárba helyezését . Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi 
a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “KOSÁR ÜRÍTÉSE” gombra kattintva 
törölheti a kosár tartalmát. 

Felhasználó megadja a szállítási címet, majd átutalással kiegyenlíti a számlát. 

Fizetési módok: 

Előre utalás: a megrendelés értékét a kézbesítés előtt egyenlítheti a megadott 
számlaszámra történő banki átutalással. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor 
értesítést kap. A Szolgáltató a számlát a termék kiszállításával együtt papír formátumban küldi 
a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen 
módon való kiküldéséhez/fogadásához. 

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”MEGRENDELÉS” gombra kattintva 
tudja elküldeni megrendelését, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy 
e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása után a 
rosszul bevitt adatokat nem tudja módosítani. Amennyiben van hibásan bevitt adat, 
kérjük vegye fel a kapcsolatot a honlapon megadott e-mailcímen. 

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a 
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül 
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor 



tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az 
számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet 
adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése 

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 2 héten belül, de ez a 
termékek előállítási specifikusságából kifolyólag eltérhet a 2 hetes időintervallumtól, 
ezt a szolgáltató minden esetben egyezteti a megrendelővel. Ha Szolgáltató és 
Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó 
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában 
legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc 
napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről 
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget 
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség 
teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a 
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása 
miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések 
visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag 
Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

A Felhasználónak a megrendelése ellenértékének kiegyenlítésére, előre utalással, a 
megrendelés visszaigazolását követően (mely tartalmazza banki átutaláshoz 
szükséges adatokat) Felhasználó e-mail fiókjába történő beérkezésétől számított 3 
napig van lehetősége. Ezt követően a terméket nem tudjuk tovább félretenni 
Felhasználó részére, vagy nem áll módunkban elkészíteni az egyéni igényei szerint, 
így a megrendelés törlésre kerül. A megrendelt termékeket csak új megrendelés 
leadása után tudja újból megvásárolni. 

Amennyiben a Felhasználó a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni, 
egyeztetnie kell e-mailben a szolgáltatóval, a személyes átvétel lehetőségeinek 
részleteit tisztázandó, amire megrendelést követően 8 napon belül van lehetősége. Ezt 
követően a terméket nem tudjuk tovább félretenni Felhasználó részére, így a 
megrendelés törlésre kerül. A megrendelt termékeket csak új megrendelés leadása 
után tudja újból megvásárolni. 

Elállás joga 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék 
kézhez vételétől számított 15 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a 



szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában 
jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Felhasználó a 
megrendelés során az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy jelen tájékoztatót a 
Szolgáltató a Felhasználó részéről megismertnek tekinti, a tájékoztató el nem olvasása 
nem jogosítja fel Felhasználót az 1 éves elállási jog gyakorlására. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 15 naptári nap 
elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy a fuvarozótól eltérő harmadik személy a 
terméket átveszi. A 15 napos elállási jogot abban a Felhasználó a következő 
esetekben tudja gyakorolni: 

A terméket a webáruházon keresztül rendelte meg, a termék kiszállítását a Magyar Posta Zrt. 
végezte. Ebben az esetben kézbesítési naptól számítódik a 15 naptári nap. A terméket a 
webáruházon keresztül rendelte meg, de a terméket személyesen veszi át az előzetes 
egyeztetés során született megállapodás alapján. Ebben az esetben a 15 naptári nap a termék 
átvételekor kiállított számlán szereplő dátummal kezdődik. 

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

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

 

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

 

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a 
Felhasználó részére. Szállítási költség csak abban ez esetben kerül visszatérítésre, 
ha az összes termék visszaküldésre kerül. 

A visszatérítés során a Szolgáltató a visszatérítendő összeget a Fogyasztó által 
igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód 
alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való 
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 15 
naptári napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén 
leadni. 



A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének költségét viseli, Felhasználónak a 
termék(ek)et a jelen ÁSZF “Szolgáltató adatai” pontban megjelölt postacímre kell 
visszaküldenie. 

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett 
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. Amennyiben a 
Felhasználó eldöntötte, hogy nincs szüksége a termékre, ezt követően ne használja, 
óvja meg állagát, ugyanis a termék tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő 
értékcsökkenésért a Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé, és 
Felhasználónak a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a 
Szolgáltató felé, kivéve, ha Szolgáltató az erre vonatkozó kötelezettségből 
elmulasztotta tájékoztatni a Felhasználót. 

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

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a 
Szolgáltató e-mail elérhetőségére küldött elektronikus üzenettel. Postai úton írásban 
történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe (a postai 
borítékon a feladást igazoló pecsét), telefonon történő jelzés alkalmával pedig a 
telefonon történő jelzés, személyes jelzésnél a személyes bejelentés időpontját. A 
megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, vagy személyesen 
(ügyfélszolgálati irodák) juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére, 
legkésőbb az elállás bejelentésétől számított 15 naptári napig. 

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, 
ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a 
Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a 
Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék 
vételárát, a szállítási költséggel együtt (amennyiben minden megrendelt terméket 
visszaküldtek a kiállított számlával és az elállási nyilatkozattal együtt). 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

15 napon belüli elállás nyilatkozat sablon letölthető itt. 

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban 
található elérhetőségeken. 

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

 

http://194.180.12.221:8000/assets/images/elallasi_nyilatkozat.pdf


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

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

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

Tájékoztatás! 

A tűzzománc tárgyak alapanyagukból eredően törékenyek, így ütődés hatására 
lepattanhatnak. 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

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

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

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A 
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig 
megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: 



Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 
Központi telefonszám: +36 (1) 459 4800 
Faxszám: +36 (1) 210 4677 
E-mail: nfh@nfh.hu 
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