
Vásárlási feltételek 

Vásárlási feltételek 
Jelen dokumentum tartalmazza a Malompark Kft. mint Szolgáltató (a továbbiakban: 
"Szolgáltató") termékek (a továbbiakban: Termék) adásvétele érdekében üzemeltetett 
www.vegital.hu internetes oldalának (a továbbiakban: Áruház) vásárlóira (a továbbiakban: 
Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „Vásárlási feltételek”).  

Az Áruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Vásárlási 
feltételek nem tartalmaz, az Áruházon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.  

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az 
Áruház nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a 
megrendelések adatait. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

Cégnév                                          Malompark Kft. 

Szolgáltató székhelye 8000 Székesfehérvár Bem utca 40.  

Cégjegyzékszám 07-09-015785 

Cégbíróság Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróság 

Adószám 14612910-2-07 

Bankszámlaszám  11600006-00000000-78587311 

  

Székesfehérvári Vegital Szaküzlet elérhetősége 

Cím                                                 
8000 Székesfehérvár Piac tér 1. Palotavárosi 
Üzletközpont   

Telefonszám 06 70 777 9220 

Email info@vegital.hu 

Nyitvatartás      Minden hétköznap 9:00 - 16:00 

  

Budapesti Vegital Szaküzlet elérhetősége 

Cím                                                 
Újbuda Center 1116 Budapest, Hengermalom út 19-21. 
B lépcsőház, 1. emelet. 

Telefonszám 06 1 920 1359 

Email vegital.ujbuda@gmail.com 

Nyitvatartás      Minden hétköznap 8:00 - 16:00 

  

Vegital Márkaszervíz elérhetősége 

Székesfehérvári szervíz 
8000 Székesfehérvár Piac tér 1. Palotavárosi 
Üzletközpont 



Telefonszám 06 30 737 3899 

Budapesti átvevőhely 1163 Budapest Margit u. 35. 

Telefonszám 06 20 211 9065 

Email info@vegital.hu 

 

Tárhely szolgáltató neve:  Shoprenter Kft. 

Címe:     4028 Debrecen, Kassai út 129. 

 
A termék kiválasztása 
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a 
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka 
esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális 
kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során 
kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt 
leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, 
melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a 
rendelés végösszegét. 
 
A rendelés elküldése 
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a 
végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson 
a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként 
szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. 
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során 
megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a 
vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás 
alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg 
számlázási és szállítási címét. 
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel 
vagy futárszolgálat vagy MPL által), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki 
átutalás, Paypal, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés 
elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra. 

A „Megrendelem” gomba kattintást követően a Szolgláltató és a Vásárló között elektronikus 
úton szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak 
irányadóak. az irányadóak A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.  
 
Árak 
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek 
mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem 
tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a 
megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. 



Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, 
fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után 
azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer 
megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a 
szerződéstől. 

Nem vállalunk felelősséget a gondosságunk ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően 
hibásan feltüntetett árakért, illetve a nyilvánvalóan téves vagy irreális árakért (pl.: 0 Ft-os ár) 
 
A rendelések feldolgozása 
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. 
 
Adatbeviteli hibák javításának lehetősége 
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. 
 
Visszaigazolás 
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását 
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható 
szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-
mailben található telefonszámok bármelyikét. 
 
Fizetési feltételek 
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és 
utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a 
küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. 
 
Szállítás 
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal (GLS) történik. A termék szállítási 
idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is 
tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben 
található telefonszámon. 
Szállítási módok: futárszolgálat , személyes átvétel 
Kiszállítási idő: 1-3 nap 
Szállítási díjak: a mindenkor közzétett díjtétel alapján 

  

Külföldi szállítási díjak az alábbi táblázatban: 

Körzet 
FT/Csomag 

<2KG <3kg <5kg <10kg <15kg <20kg <25kg <30kg <40kg           

1. Zóna 4085 4365 4430 4710 5055 5470 6090 6785 7340           

2. Zóna 4225 4430 4640 4780 5610 6370 7060 7755 8445           

3. Zóna 6785 7130 7475 7750 8170 8580 9830 10935 12045           

4. Zóna 7335 8305 9205 10105 14950 19660 22150 24500 26855           

5. Zóna 18690 20945 25835 38490 49890 60040 68935 76580 93620           

                              



                              

                              

                              

                              

Zónák Országok(munkanap)                       

1. Szlovákia (1), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2)             

2. Lengyelország, Németország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein**, Bulgária, Svájc** (3)         

3. Dánia (3), Franciaország, San Marino***, Vatikán***, Olaszország (3-5), Nagy-Britannia, Monaco*** (4), Írország (5)       

4. Litvánia (3), Lettország (4), Spanyolország (4-6), Svédország (4-7), Észtország, Törökország**, Málta (5), Norvégia**, Görögország, Andorra**, 

  Gibraltár***, Portugália, Finnország (5-7), Ciprus (6-7)***                 

5. Szerbia (2), Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Macedónia (4), Koszovó (6-7), Feröer-szigetek (8)     

Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy 
meghíusult szállítási eseményekért. 
 
A szállítástól elállás 
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást 
nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt 
szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik 
arról, hogy nagykorú. 
 
 
Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia 
A jelen pont rendelkezési kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje 
(a továbbiakban „Fogyasztó”). 

Ha Ön Fogyasztó, akkor jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 a terméknek, 

 több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Szállítótól eltérő harmadik személy általi átvételének 
napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

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

 

Amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) eljuttatni a 
jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 
Ebből a célból felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető nyilatkozatmintát is.  

https://vegital.shoprenter.hu/custom/vegital/image/data/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.pdf


A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a határidőn belül (akár a 14. 
naptári napon) elküldte, azonban az csak a határidő leteltét követően jutott el a 
Szolgáltatóhoz.  

Annak a bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően gyakorolta, Önt terheli, ezért postai úton történő elállását javasoljuk, hogy 
ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás 
dátuma. 

Az elállási nyilatkozat megérkezését e-mailben visszaigazoljuk. 

Amennyiben elállt a szerződéstől, köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban 
feltüntetett valamely címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak 
minősül, ha Ön a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a 
terméket. 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Önt terheli, ezért Szolgáltató 
az utánvéttel visszaküldött csomagot nem tudja átvenni. A termék visszaküldésének 
költségének kívül azonban az elállás kapcsán Önt, mint Fogyasztót semmilyen más költség 
nem terheli. 

Amennyiben eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. Jogosultak vagyunk ugyanakkor a 
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem 
igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük 
figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 
módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja, de Önt többletköltség ebben az esetben sem terheli. 

Elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használata miatt következett be. 

Azaz Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának 
megtérítését, valamint a rendelktetésszerű használaton túli használat miatti értékcsökkenés 
összegét.  

Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, 
akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, 
tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy 
hanyagságból idézte elő a Vásárló. 

Amennyiben a vásárló úgy áll el a megrendeléstől, hogy közben a terméket a kipróbálási 
célon túl rendeltetésszerűen használta és a használat nyomai (szennyeződés, kopás, karc, 
foltok,  stb.) nyomot hagynak a terméken, akkor eladó értékcsökkenést számít fel és az 
avulási értékkel csökkentett vételárat téríti meg. Az avulás mértékét eladó szervíze állapítja 
meg. Vásárló dönthet arról, hogy az elállási szándékát az avulási költség viselése mellett is 
fenntartja-e. 



Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, 
futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét 
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. 
Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő 
közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg 
sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! 
 
Tulajdonjogi kikötés 
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem 
elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az 
újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték! 
 
Megrendelés módosítása, törlése 
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal 
értesítést küld Szolgáltató szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem 
minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy 
rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. 

Megrendelés módosítása, törlése 
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi 
kötöttségei megszűnnek. 
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak 
rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a 
vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a 
teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" 
vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van 
lehetőség rendelésének visszavonására 
 
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon 
kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon). 

Garancia korlátozás 
Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a termékekre adott garancia töréskárra nem 
vonatkozik. Amennyiben az áru átvétele reklamáció nélkül megtörténik és vevő az átvételkor 
nem jelzi a termék sérülését, esetleg csak később a használatba vételt követően, akkor a 
terméket vagy részegységet ellenérték megfizetése fejében cserélünk. Amennyiben a 
termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében 
derül ki, hogy bizonyítottan sérült vagy törött és a sérülés az áru átvételét megelőzően 
keletkezett, a terméket kicseréljük. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény 
kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! 
Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! 

Szavatossági jogok 

1. Kellékszavatosság 

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék 
valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel 
időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, 



azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves 
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.  

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves 
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.  

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a 
Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye 
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést 
Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 
leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással 
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.  

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.  

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a 
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen 
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, 
vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően 
keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak 
felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt 
adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles 
bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire 
nem minősül érvényesítettnek. 

2. Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – 
érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a 
kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval 
szemben lehet fellépni.  

Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Vásárlónak kell bizonyítania.  

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal.  

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba 
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől 



számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés 
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.  

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.  

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

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, 
vagy  

 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában 
nem volt felismerhető vagy  

 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Kötelező Jótállás 

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles a 10 000 Ft. eladási ár feletti közlekedési 
eszközök tekintetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.  

Az Áruházban az alábbi tartós fogyasztási cikkek megvásárlására van lehetőség: 

 Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett; 

 villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett; 

 egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, 

 az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és 
alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett. 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet tartalmaz előírásokat. 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés 
keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező 
jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, 
vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés 
napja.  

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet a vásárlásról 
szóló nyugta, számla vagy jótállási jegy bemutatásával. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását 
követően lépett fel, így például, ha a hibát  

 

https://vegital.shoprenter.hu/custom/vegital/image/data/jotallasi_jegy_minta_vegital.pdf


- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a 
Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen 
üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak 
figyelmen kívül hagyása, 

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 

- elemi kár, természeti csapás okozta. 

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló: 

 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, 
kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 
Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék 
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a 
jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. 

 

- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve 
nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a 
vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére 
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan 
többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell 
elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 
tizenöt napon belül elvégezze. 

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a 
terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék 
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), 
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási 
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 



érvényesítsen. A jótállás azonban nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen 
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Jogérvényesítési lehetőségek 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

Vásárló Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett 
elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a 
szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a 
Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon 
belül érdemi választ küld. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 
intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, 
vagy postára adást jelenti.  

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.  

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltató 
folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult: 

- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,  

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére 

A Szolgáltatót a Bélkéltető Testület előtti eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. 

A Békéltető testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 
7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154  

Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: 
(76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538  

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 

324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: 

bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 

1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099  

Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu  

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-

2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: 

bekelteto.testulet@bkik.hu  



Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: 
(62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149  

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu  

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310  

Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

bekeltetes@fmkik.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218  

Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: 

(52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720  

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu  

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 

Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615  

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005  

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 

36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259  

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu  

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: 

(32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-

474-7921  

Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 

501-000 Fax száma: (82) 501-046  

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180  

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: 

(74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu  

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 

312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  



Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: 

(88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150  

Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu  

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24. Telefonszáma: (92) 

550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; 
zmbekelteto@zmkik.hu  

 

- Online vitarendezés 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 
fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan 
tudják rendezni a következő 
linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reloa
d=false  

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi 
szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. 

- Bírósági eljárás kezdeményezésére. 

 

Szerzői jogok 

Az Áruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi 
védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.  

Szolgáltató a feljogosított felhasználója az Áruházon, valamint az Áruházon keresztül 
elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely 
szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és 
egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és 
egyéb megoldásokat, megvalósítást).  

Az Áruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 
vagy kinyomtatása Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.  

Az Áruház használata, illetve a Vásárlási Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot 
a Vásárlónak az Áruházban szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 
használatára, hasznosítására. Az Áruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, 
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e 
szellemi alkotások Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában 
nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve 
keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új 
adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.  

 

Az ÁSZF, a weboldal és a domainnév megváltoztatása 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false


Szolgáltató jogosult jelen vásárlási Feltételeket a vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, 
egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a 
weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, valamint azokat az 
ezt követően feladott megrendelésekre kell alkalmazni.  

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a 
weboldalán, előzetes figyelmeztetés nélkül. 

Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy a weboldalt más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. december 7. 

Jelen dokumentum letölthető változata ide kattintva érhető el. 

 

 


