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Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, 

a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett 

jognyilatkozattal jön létre, 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. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.medident.hu) történő jogviszonyokra 

terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: 

https://medident.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 

DEFINÍCIÓK: 
Áru: Ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott 

mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, 

valamint a digitális elemeket tartalmazó árut . 

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. 

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató 

szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt. 

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 

körén kívül eljáró természetes személy. 

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül. 

Szerződés: Eladó és Vevő között a webshop és elektronikus levelezés igénybevételével 

létrejövő adásvételi szerződés. 

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, 

illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére 

szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a 

felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. 

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 

internetes hozzáférést biztosító eszköz. 

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés 

szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a 

felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése 



érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő 

eszközt alkalmaznak. 

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 

személy. 

Webshop: A jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál. 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
A szolgáltató neve: Medident Kft. 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6000 Kecskemét, Horváth 

Döme krt. 10. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@medident.hu 

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 03-09-104284 

A szolgáltató adószáma: 11377957-2-03 

A szolgáltató telefonszáma: +36 76 329 371 

Számlavezető Bank: Fókusz Takarékszövetkezet Kecskemét Kisfaludy utcai fiókja 

Bankszámla száma: 52000056-11031590-00000000 

Kamarai tagság: BA11377957 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 

Üzemeltető: PROFITÁRHELY KFT. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

Cégjegyzékszám: 03-09-121889 

Adószám: 23173080-2-03 

Telefonszám: +36 20 254 0866 

E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF 

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 fent 

említett jogszabályok az alább felsoroltakkal együtt kötelező rendelkezései a 

felekre külön kikötés nélkül is irányadók.1997. évi CLV. törvény a 

fogyasztóvédelemről151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási 

cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 



• 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 CXX. 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 

2. A jelen ÁSZF 2022. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban 

marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra 

okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos 

változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a 

regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben 

értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz 

a módosításnak nincs visszaható hatálya. 

3. A Felhasználó és a Szolgáltató között 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 Felhasználót és a Szolgáltatót 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. 

4. A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet 

jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások 

nyújtják. 

5. A Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen 

ÁSZF rendelkezéseit. 

6. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely 

részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének 

tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 



részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a 

Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-

vételével kapcsolatban. 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS 

1. A Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait 

megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más 

személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. 

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más 

személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, 

hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a 

Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű 

beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a 

számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba. 

3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a 

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak 

felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon). 

4. A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. 

A regisztrációval gyorsabban tud a Felhasználó következő alkalmakor a 

webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően és 

figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a 

regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési 

folyamatban. Amennyiben a Felhasználó már regisztrált Felhasználója a 

webáruháznak, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges adatok 

megadásával tud továbblépni a „Bejelentkezés” gomb megnyomása után. Ha a 

regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a számlázási és szállítási adatok 

megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban. 

5. A Felhasználónak megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt 

folyamatosan lehetősége van az által bevitt adatok módosítására (a 

böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is 

javíthatóak a bevitt adatok, ha a Felhasználó már a következő oldalra lépett). 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a saját felelőssége, hogy az által 

megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Felhasználó által 

megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a 

postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének 

hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben 

a Felhasználó 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 Felhasználó a Szolgáltató 

fel 



4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, 
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK 

1. A Medident Kft. webáruház kozmetikai, háztartási termékeket forgalmaz. A 

Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 

jelenít meg. A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 

bizonyos esetekben csak illusztrációk. Cégünk nem vállal felelősséget az 

esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt 

történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

2. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben 

telefonon) rendelhetők meg. 

3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak 

(tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát), azonban nem tartalmazzák a 

szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Indokolt esetben külön csomagolási 

költség kerülhet felszámításra, amely költség a “Beérkezett megrendelés” 

dokumentumon kerül feltüntetésre egyeztetést követően. 

4. A termékek minimum rendelési értéke meg kell, hogy haladja a bruttó 4.000.- 

azaz négyezer Ft-ot. Ezen érték alatti megrendelések nem kerülnek 

véglegesítésre, rögzítésre, befogadásra. 

5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

6. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék 

hibás áron szerepel. Hibásnak feltüntetett árnak minősül a 0 Ft-os, vagy 1 Ft-os 

termék ára, továbbá kedvezmények esetén a kedvezménynek nem 

megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5 000Ft-os termék estén 10%-os kedvezmény 

mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár. Hibás áron történő rendelés estén is 

automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk („Beérkezett 

megrendelés” visszaigazoló dokumentum, amely azonban nem tekinthető az 

ajánlat (rendelés) elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve 

módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót a termék helyes áráról.. 

A Felhasználó ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a terméket a valós áron, 

vagy lehetőség van hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a 

szerződéstől. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a 

szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és 

egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak 

megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát 

kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem 

beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és 

kötelezettségek fakadnának. 

5. RENDELÉS MENETE 

1. A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy 

regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 



2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termékekből egyet a termékek lista oldalán 

a kosárba tud helyezni a „KOSÁRBA TESZEM” gomb megnyomásával, vagy a 

termék képére, illetve megnevezésére kattintva a megrendelni kívánt 

darabszámot beállítva is kosárba tudja helyezni azt/azokat szintén a „KOSÁRBA 

TESZEM” gomb megnyomásával. 

3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor 

megtekintheti a kosár tartalmát a „KOSÁR” ikonra kattintva. 

4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt 

termék darabszámát a „KOSÁR” oldalon. A sor elején található „x” ikonra 

kattintva törölheti a kosárból az adott terméket. Mennyiségek helyes 

megadását a „KOSÁR” oldalon is meg tudja tenni a vásárló, akár a „-” és „+” 

jelek segítségével (ebben az esetben a frissítés automatikusan végbemegy), 

vagy a mennyiségek manuális átírásával, majd a véglegesítéséhez a „kosár 

frissítése” ikonra kattintva tudja azt megtenni a Felhasználó. 

5. A Felhasználó a rendelése áttekintése után folytathatja a válogatást az oldalon 

található „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA”, vagy „VISSZA A WEBÁRUHÁZBA” gombok 

segítségével, vagy véglegesítheti megrendelését. 

6. A Felhasználó még a „KOSÁR” oldalon, amennyiben korábban regisztrált és 

esetlegesen be van jelentkezve, megadhatja, hogy milyen szállítási móddal 

szeretné megrendelni a termékeket azonban ennek véglegesítését majd a 

„PÉNZTÁR” oldalon fogja tudni megtenni, mert az összes szállítási mód 

felajánlásához szükséges, hogy a Felhasználó ellenőrizze az adatait, amelyet 

majd a „PÉNZTÁR” oldalon tud megtenni. Amennyiben a Felhasználó korábban 

nem regisztrált, úgy a szállítási és fizetési módok majd a „PÉNZTÁR” oldalon, a 

címadatok megadását követően tudja kiválasztani. 

7. Amennyiben a Felhasználó a megrendelni kívánt termékeket és azok 

darabszámát leellenőrizte, folytathatja rendelésének véglegesítését a 

„PÉNZTÁR” oldalon, a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb megnyomásával. 

8. A Felhasználó a „PÉNZTÁR” oldalon, megadja az adatait (kötelező elemek 

csillaggal jelölve), ezek után pedig szállítási és fizetési módot tud választani. 

• Kötelezően megadandó adatok: e-mail cím, számlázási cím, 

vezetéknév, keresztnév és telefonszám. 

• A Felhasználó ugyan itt, de nem kötelezően megadhatja a 

szállítási címet, amelyre elsősorban akkor van szükség, ha az eltér 

a számlázási címtől. Az eltérő szállítási cím megadásához ki kell 

jelölnie a „SZÁLLÍTÁS MÁSIK CÍMRE?” sor előtti jelölő négyzetet. 

• Amennyiben a vásárló szeretne regisztrálni, hogy a jövőben 

fiókjába belépve lássa korábbi rendeléseit és annak adatai, azt 

ezen a felületen is megtudja tenni, azonban regisztráció nélkül is 

folytathatja a vásárlást és leadhatja megrendelését. 

• Céges ÁFA-s számla igénylése esetén a Fogyasztó megadhatja 

azon cég adatait, amely számára igényli a számlát. A cég nevének 

megadása után a cég hivatalos, magyarországi megadása 

kötelező. Amennyiben ezt a két adatot a Felhasználó megadja, 

automatikusan a cég számára fog elkészülni az elektronikus 



számla. Hibás adószám megadása esetén a Szolgáltató felveszi a 

kapcsolatot a Felhasználóval, hiszen csak Magyarországon létező 

adószámmal rendelkező cég számára állít ki számlát. 

Amennyiben a Felhasználó saját nevére kéri a ÁFA-s számlát a 

Szolgáltató kéri, hogy a céges adatokat hagyja üresen. 

• Amennyiben a Felhasználónak kérdése, bármilyen észrevétele 

van a rendelésével kapcsolatban, azt már itt is tudja jelezni a 

Szolgáltató felé a „Rendelés jegyzetek” mező kitöltéséve, 

amennyiben ezt elmulasztaná a visszaigazoló e-mailre 

válaszlevélben, vagy a fenti elérhetőségek egyikén is jelezheti azt 

a Szolgáltató számára. 

9. Az adatok megadását követően, a szállítási és fizetési mód kiválasztása után a 

Felhasználó a ”MEGRENDELÉS ELKÜLDÉS” gombra kattintva tudja elküldeni 

megrendelését. Ezelőtt kötelessége elolvasni jelen ÁSZF-et és Adatkezelési 

Tájékoztatót és ezt igazolni a Szolgáltatónak. (A szállítási és fizetési módokról 

jelen ÁSZF 6. pontjában tud a Felhasználó tájékozódni) 

10. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége 

keletkezik. 

11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt 

minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt 

adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának 

megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni 

kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található 

adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség 

darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben 

törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” 

„törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan 

lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

12. 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 

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud 

üzenetet fogadni. 

13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás 

csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés 

akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata 

visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a 

megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről a „X-számú rendelése 

visszaigazolása” című e-mailben. 



14. Amennyiben a webshopban 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 Felhasználót az új adatokról. 

Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy 

elállhat a szerződéstől. 

15. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján 

minden költséget tartalmaz. Amennyiben a vásárló a rendelést leadását 

követően, írásban jelzi, hogy módosítani szeretné rendelését, a további 

visszaigazoló levelekben a módosított megrendelés végösszegét és költségeit 

fogja tartalmazni. A módosítás után a Szolgáltató minden esetben írásban 

(elektronikus úton) tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a 

alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár 

előtt megvizsgálni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. 

Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést 

követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának 

bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 

8-17 óra közötti időszakban. 

16. A vásárlásról számla készül amelyet a Szolgáltató a termékekkel együtt eljuttat 

a Felhasználónak. Amennyiben a csomagban A Felhasználó nem találja a 

számlát, azt köteles jelezni a Szolgáltatónak, aki haladéktalanul eljuttatja az 

számára elektronikus és/vagy postai úton. 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK: 
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a webáruházban leadott rendelések minimális 

értéke: BRUTTÓ 4.000 Ft, valamint, hogy jelenleg kizárólag Magyarország területére 

vállalunk kiszállítást. 

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK: 

POSTAI KÉZBESÍTÉS: 

Szállítónk a Magyar Posta 

Kosárérték 5,99 kg alatti 

csomagok 

6-10 kg közötti 

csomagok 

10 kg feletti 

csomagok 

5 000 Ft 

alatt 

1900 Ft 
1900 Ft 2 300 Ft 



5 001 -

10 000 Ft 

1700 Ft 

10 001 -

20 000 Ft 

1600 Ft 

20 001 Ft-

tól 

1500 Ft 

Kivételt képeznek az egészségügyi bútorok, amelyekre minden esetben kérjen egyedi 

szállítási árat! 

Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a Magyar Posta Zrt. futárszolgálat házhoz viszi 

Önnek a csomagját. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, a megrendelés 

leadását követően 3-5 munkanapon belül, jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Ezért 

amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű 

(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címét megadni. Ha a futár nem talál senkit a 

megadott címen, értesítést hagy, vagy a megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot a 

Felhasználóval. Amennyiben az első kézbesítéskor a futár nem tudja átadni a csomagot, 

legközelebb a következő munkanapon fogja újból megkísérelni a kézbesítést. A második 

kézbesítés sikertelensége esetén a futár a szállítási címhez legközelebb fekvő Postán fogja 

elhelyezni a csomagot, amelyet az adott Posta 10 napig őriz, amely idő alatt a csomag 

átvehető. Erről a futárszolgálat a megadott elérhetőségeken tájékoztatja a Felhasználót. 

(Felhívjuk figyelmét, hogy a rendeléseket keddi és csütörtökön adjuk át a szolgáltatónak.) 

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL KECSKEMÉTI ÜZLETÜNKBEN (6000 KECSKEMÉT, 
HORVÁTH D. KRT. 10.) 

Kizárólag az előre leadott rendelések átvételére van lehetőség hétköznapokon 8-17 óra 

között. Kérjük, minden esetben várja meg a visszaigazoló e-mailt. A személyes átvétellel 

leadott rendeléseket a Szolgáltató 14 munkanapig tartja, ezek után törli a megrendelést. 

Kérjük a pontos nyitvatartási időről mindig tájékozódjon a https://medident.hu weboldalon. 

FIZETÉSI MÓDOK: 

FIZETÉS ÁTVÉTELKOR KÉSZPÉNZZEL VAGY BANKKÁRTYÁVAL 

Postai kézbesítés esetén az utánvét díja: bruttó 290 Ft 

Ezen szállítási mód esetén Ön az áru átvételekor a futárnak fizeti ki a küldemény 

ellenértékét. 

https://medident.hu/


Személyes átvételkori fizetés díja: ingyenes 

Személyes átvételkor kecskeméti üzletünkben Ön az áru átvételekor az üzletben fizeti ki a 

küldemény ellenértékét. Fizetés készpénzben vagy bankkártyával lehetséges. 

FIZETÉS BANKI ELŐRE UTALÁSSAL 

A banki előre utalás fizetés díja: ingyenes 

Postai kézbesítés esetén lehetősége van rendelését banki előre utalással is rendezni a 

kiszállítás előtt. Az utaláshoz szükséges információkat a csomag összeállításakor küldik 

munkatársaink a vásárláskor megadott e-mail címre. 

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS 
TELJESÍTÉSE 

1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés 

feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés 

leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, a legtöbb esetben 

azt követő munkanapon kerül feldolgozásra, de legkésőbb a megrendelés 

leadásától számított első munkanaphoz képest 72 órával megtörténik. 

Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, 

hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését, vagy felveszi a Felhasználóval a 

kapcsolatot az általa megadott elérhetőségek egyikén. 

2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 3-5 

munkanapon belül. 

3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának 

átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére 

köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az 

eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul 

veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy 

törlési szándékát. 

4. Ha az eladó Vállalkozás és a vevő Fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog 

vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő 

vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a 

fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta 

meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. 

5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő Fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának 

hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését 

követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő 

(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot. 

6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha 

az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől 

elállni. 

7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 



•  a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

•  a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás 

felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési 

időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni. 

8. 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 visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, 

hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban 

biztosított egyéb jogait. 

9. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó 

nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési 

módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a 

szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési 

körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény 

okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt 

elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett 

kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell 

téríteni. 

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát – a 

termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is 

érvényesíti a Felhasználókkal szemben. 

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink 

érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből 

keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a 

Felhasználót terheli. 

8. ELÁLLÁS JOGA 

1. 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 29. § (1)-nek szabályozása értelmében 

Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül 

indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási 

határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék 

kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap 

lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra 

nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű 

nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott nyilatkozat-minta útján. 



3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap 

elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól 

eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja 

közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás 

nem vállalta e költség viselését. 

6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának 

költségén kívül más költség nem terheli. 

7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót: 

• 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 

• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a 

szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a 

teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 

meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve 

díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog 

gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától 

függ; 

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék 

tekintetében; 

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely 

egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő 

felbontása után nem küldhető vissza; 

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást 

követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 

8. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok 

értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől 

számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, 

beleértve a szállítási díjat is. 

9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 

fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől 

való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől 

számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy 

Szolgáltató címen leadni. 

11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 

megküldenie 14 napon belül. 



12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt 

visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben 

teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt 

elküldi. 

13. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. 

14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon 

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos 

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 

15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az 

áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy 

azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti 

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap 

segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő 

jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon 

történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt 

terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza 

Fogyasztó Szolgáltató részére. 

17. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 

értékcsökkenésért felel. 

18. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 

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

20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben 

található elérhetőségeken. 

21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő 

Felhasználókat illeti meg. 

22. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő 

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből 

vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab 

kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

9. SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS/HIBÁS 
TELJESÍTÉS/SZAVATOSSÁG/JÓTÁLLÁS 
Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása 

alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült, 

kiegészítve a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet hatályba lépést követően elfogadott 

jogszabályok rendelkezéseivel. 

A TELJESÍTÉS SZERZŐDÉSSZERŰSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) 

Korm. rendeletben foglalt követelményeknek. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF


Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező 

szolgáltatásnak 

• 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 a vállalkozás tudomására 

hozott, és amelyet a vállalkozás 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 – az előző bekezdés szerinti 

követelmények teljesülése mellett – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak 

• alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás 

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 szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe 

véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő 

más személy a szolgáltatás 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 szolgáltatás 

tulajdonságainak, leírásának. 

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az előző bekezdés második pontja szerinti nyilvános 

kijelentésnek, ha a kötelezett 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 ÁLTALÁNOSAN 
FOGYASZTÓI SZERZŐDÉS KERETÉBEN ELADOTT ÁRUK ÉS DIGITÁLIS 
ELEMET TARTALMAZ ÁRUK ESETÉBEN 



A terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) 

Korm. rendeletben foglalt követelményeknek, amelynek részleteiről a Korm. rendeletre 

mutató linken tájékozódhat a Felhasználó. 

HIBÁS TELJESÍTÉS 

A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, 

feltéve, hogy 

• az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás 

végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy 

• az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen 

üzembe helyezés a vállalkozás által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk 

esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – 

rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak 

következménye. 

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe 

helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás 

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, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális 

szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba 

• két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru 

teljesítésétől számított két éven belül; vagy 

• két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos 

szolgáltatás teljes időtartama alatt 

következik be vagy válik felismerhetővé. 

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az 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. E bekezdés a 

digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó. 

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom 

vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos 

szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a 373/2021. 

(VI.30.) Korm. rendelet 10. § szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a 

szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt. 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít 

hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a 

hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100373.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100373.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100373.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100373.KOR


Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a 

kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el. 

KELLÉKSZAVATOSSÁG 

• Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval 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 Felhasználót a kellékszavatossági igénye 

alapján? 

Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató 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 a Szolgáltató költségére a 

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől 

is elállhat. 

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a 

Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató 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 termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a 

szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek 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 

termék 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 termék 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 árú 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 a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással 

sem javíttathatja ki azt. 

A Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a 

kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a 

Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék 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 

• a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de 

részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket: 

• a Szolgáltatónak 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 a Szolgáltató 

megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét 

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

szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy 

• a Szolgáltató 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, a 

Szolgáltatót 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 a Szolgáltató nem tesz 

eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos 

kötelezettségeinek. 

Általánosan érvényesülő szabály, hogy: 

• a Szolgáltatónak 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 a 

Szolgáltatónak 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 a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltató az 

érintett árut és 

• a Szolgáltató 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 Felhasználó kellékszavatossági 

igényét? 



Felhasználó (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után 

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül 

közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves 

(vállalkozás és használt termék esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági 

jogait már nem érvényesítheti. 

• Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

• Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének 

(amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)? 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a 

szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év 

eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert 

hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

TERMÉKSZAVATOSSÁG 

• Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

• Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti. 

• Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék 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 Fogyasztó termékszavatossági 

igényét? 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék 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. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

Fogyasztónak kell bizonyítania. 

• A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági 

kötelezettsége alól? 



A gyártó (forgalmazó) 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 (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági 

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított 

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása 

utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól 

eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából 

keletkeztek. 

JÓTÁLLÁS 

• Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállási jogával? 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet alapján a Szolgáltató 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 a Szolgáltató 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. 



• A Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező 

jótállás esetén? 

• Jótállási jogok 

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a 

„Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és 

pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként a Szolgáltató felé. 

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely 

telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató 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: 

• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 

egy év, 

• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár 

esetén két év, 

• 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 a Szolgáltató, 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 a Szolgáltatónak 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 a Szolgáltató a 

Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a 

Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló 

eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül 

kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató 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 a Szolgáltató 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: 

• a Szolgáltató 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 termékek esetében is köteles törekedni azonban a Szolgáltató arra, hogy a kijavítási 

igényt 15 napon belül teljesítse. 

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató 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. 

 

A Szolgáltató 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 cserteigényt 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 a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a 

terméket ki kell cserélnie. 

• Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól? 

A Szolgáltató 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. 

10. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN 
TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK 
MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 

1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 

rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, 

vagy akár csak nyugtával) 

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót 

terhelik (Ptk. 6:166. §). 



4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 

jegyzőkönyvet köteles felvenni. 

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó 

rendelkezésére kell bocsátani. 

6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó 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 köteles 

értesíteni a Fogyasztót. 

7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig 

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 

legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés 

időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a 

Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható 

időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, 

elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más 

módon történik. 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. 

Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a 

jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, 

jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF 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 az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez 

nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott 

feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, 

karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, 

ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a 

Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a 

felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval 

szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) 

belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.  

6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a 



Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével 

kapcsolatos okokból. 

7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz 

eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési 

helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-

helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos 

okok miatt. 

8. Szolgáltató megfelel 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 szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. 

9. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország 

területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. 

10. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak 

azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében 

vevőnek az a Fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy 

valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely 

valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión 

belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe 

szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes 

személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, 

kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. 

11. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató 

nem köteles a Felhasználóval, annak tagállami szerinti nyelvén kommunikálni. 

12. A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti 

jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli 

követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus 

követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Felhasználót ezekről a 

követelményekről. 

13. A Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar Felhasználókat megillető 

átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Felhasználóknak is. 

14. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes 

átvételét a Szolgáltató, ezzel élhet a nem magyarországi Felhasználó is. 

15. Egyebekben a Felhasználó kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén 

oldhassa meg külföldre. Magyar Felhasználót ez a jog nem illet meg. 

16. A Szolgálatót a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, 

amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a 

saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, a Szolgáltató a 

szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Felhasználó 

számára. 

17. A Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza 

minden Termék esetében. 



18. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a szerződési 

feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. 

19. Cserecsomag: lehetőséget biztosítunk a hibátlan, bontatlan csomagolású 

termékek cseréjére. A csere megvalósítását Magyar Posta Zrt. futárszolgálat 

biztosítja a lent leírt feltételek szerint. 

• Cserecsomag menete és díjszabása Magyar Posta Zrt. 

futárszolgálatával: A megrendelés leadásakor kérjük a 

megjegyzésbe beírni a cserélendő termék nevét, darabszámát. A 

vásárlónak kell gondoskodnia a termék gondos 

becsomagolásáról, a termék épségben történő szállításához, 

címkét a Magyar Posta Zrt. által megbízott futár viszi és ragasztja 

fel a csomagra. A termék beérkezését követően munkatársaink 

vizsgálják a termék épségét, ezután kerül visszautalásra a termék 

ára. Amennyiben a cserecsomag értéke nem haladja meg az 

eredeti csomag árát. Amennyiben a termék sérült, bontott, 

cégünknek jogában áll csökkent áron visszavenni a terméket. 

Cserecsomag szállítási díja az újonnan megrendelt termék árától 

függ és a következő módon alakul: 

Kosárérték 5,99 kg alatti 

csomagok 

6-10 kg közötti 

csomagok 

10 kg feletti 

csomagok 

5 000 Ft 

alatt 

1900 Ft 

1900 Ft 2 300 Ft 

5 001 -

10 000 Ft 

1700 Ft 

10 001 -

20 000 Ft 

1600 Ft 

20 001 Ft-

tól 

1500 Ft 

20. Amennyiben a Felhasználó a korábbiakban megtagadta egy megrendelés 

átvételét a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó vásárlásait 



korlátozza. Ebben az esetben ezen Felhasználónak csak előre utalással 

kiegyenlített vásárlásokat teljesít a Szolgáltató, a korábban megtagadott 

megrendelés szállítási költségének felszámításával. 

21. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

12. PANASZKEZELÉS RENDJE 
(FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ 
FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 

1. 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 telefonon, e-mail címen, vagy 

levél útján is közölheti.  

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy 

másolati példányát átadja a vásárlónak.  

3. 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. 

4. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 

három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre 

bemutatni. 

5. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A 

panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet 

és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző 

hatóságoknak kérésükre bemutatja. 



6. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

7. A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz: 

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 

szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a 

kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

8. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, 

melyek elérhetőségét itt találja: 

Amennyiben a vásárló Fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy a Szolgáltatóval szemben jogosult 

Fogyasztói panasszal élni, melyet az Fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 

illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó 

kérelmére indul. A Fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a Fogyasztó 

megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet 

személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, 

hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, 

tartalmazza az alábbiakat: 

• a Fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; 

• annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a Fogyasztó 

vitában áll; ha a Fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, 

amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor 

a Fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét; 

• a Fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, 

bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját; 

• a Fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte 

rendezni közvetlenül a vállalkozással; 

• a Fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett 

eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett 

közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást; 

• tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a 

testülettől; 

• végül a kérelmen szerepelnie kell a Fogyasztó aláírásának 

• Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a 

Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek 

bizonyítják, hogy a Fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, 

de az eredménytelen maradt. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető 

testületi eljárásban. 
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9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson 

kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói 

jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek 

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, 

gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A 

békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a 

Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel 

kapcsolatban. 

10. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon 

átnyúló Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztóvédelemért felelős miniszter által 

rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes. 

11. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési 

platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az 

Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig 

bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon 

keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr 

12. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 

terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület 

számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy 

részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye 

nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti 

megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a 

Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 

felajánlására terjed ki. 

13. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem 

vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében 

lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, 

amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: 

• az eljáró bíróságot; 

https://www.bekeltetesveszprem.hu/
mailto:info@bekeltetesveszprem.hu
https://www.bekelteteszala.hu/
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
http://ec.europa.eu/odr


• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és 

perbeli állását; 

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló 

tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és 

illetékessége megállapítható; 

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A 

keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak 

másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

13. SZERZŐI JOGOK 

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) 

bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden 

része szerzői jogi védelem alatt áll. 

2. Miután a http://medident.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a 

http://medident.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 

részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő 

közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása 

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-

et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás 

nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja. 

3. A http://medident.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot 

átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való 

hivatkozással lehet. 

4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a 

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az 

internetes reklámfelületeire. 

5. Tilos a http://medident.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek 

adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak 

tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás 

használata, amellyel a http://medident.hu weboldalon vagy azok bármely része 

módosítható vagy indexelhető. 

6. A http://medident.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a 

hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával 

lehetséges. 

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás 

esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 

Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen 

kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi 

jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek 

összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

14. ADATVÉDELEM 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető itt. 

https://www.medident.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
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