Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és
Adatvédelmi Szabályzat

Üdvözöljük honlapunkon!
Ön a megrendelésének elküldése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF
rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen
ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő
szerződés részét képezi.
Az aktuális ÁSZF dokumentumot ezen a linken keresztül letöltheti.

Szolgáltató adatai

Név: MP Spare Parts KFT.
Székhely: 1132 Budapest, Alig u. 3
Levelezési cím: 2314 Halásztelek, Táncsics M. u. 82
Adószám: 25331972-2-41
Cégjegyzékszám:01 09 208935
Telefonszám: 06-30-896-0125
E-mail: hassan@elises.hu
Honlap: www.elises.hu
Bankszámlaszám: 10300002-10646086-49020011

Tárhely szolgáltató és adatkezelő adatai

Aruba Cloud Forpsi
Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Ügyfélszolgálati cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

Cégjegyzék száma: Kecskeméti Törvényszék, 03-09-109150
Adatkezelő weboldala: http://forpsi.hu/, www.arubacloud.hu
E-mail címe: info@forpsi.hu, admin@forpsi.hu
Kapcsolatfelvételi űrlap: https://support.forpsi.hu/Main/Default.aspx

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

Vonatkozó jogszabályok
•
•
•
•
•
•

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól;

Áraink
Az árak forintban értendők, a teljes vételárat tartalmazzák (azaz az ÁFA-t is
tartalmazzák) . Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. A
számla elektronikus alapon kerül megküldésre a vásárló számára a megvásárolt
termékről. A számlát email-ban küldjük csatolva, 3 munkanapon belül. Amennyiben
valamilyen oknál fogva az emailt mégsem kapta meg, kérjük azt haladéktalanul
jelentse felént.

Panaszügyintézés
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
•
•
•

Telefon: 06-30-8690-125
E-mail cím : hassan@elises.hu
Internet cím : www.elises.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze. A nem megfelelő használatból adódó meghibásodásokra a
garancia nem terjed ki. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló

fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi
hatóságoknál. Bírósági eljárás. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy
Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető
Testülethez is fordulni.
•
•
•
•

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online
vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt
kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban,
és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés
eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az
online vitarendezési platform itt érhető
el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=
HU

Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy – valamilyen hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár
esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni,
és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Ön a hibás ár helyett
az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni.

A weboldal használata
A vásárlás regisztrációhoz van kötve. A feltüntetett egységárak forintban értendőek,
nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az oldalon
feltüntetett Akciós árak visszavonásig érvényesek. A megrendelésről minden esetben
1 munkanapon belül e-mail-ben visszaigazolást küldünk. Ön a „Rendelés
véglegesítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti
visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48
órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati
kötöttsége alól. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap
során egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön
által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második

visszaigazolás). A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar
nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt
szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Adatbeviteli hibák javítása
A megrendelés elküldése előtt lehetősége van az Ön által megadott adatok
ellenőrzésére és módosítására. A felső menü sáv (kis méretű kijelzőkön oldalsó) a
kosár ikonra kattintva ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti a kosár tartalmát. Ön
a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét
Önre hárítani.

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított legfeljebb 10 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató
jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Az oldalon
található termékek egy része nincs raktáron, mi is csak rendelésre szállíttatjuk, ezért
a szállítási idő hosszabbodhat. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával
Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése, illetve vis maior miatt
az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Elállás joga
A webes vásárlás legjelentősebb előírásait a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
tartalmazza. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött
szerződésekre kell alkalmazni, vállalkozás-vállalkozás közötti jogviszonyra nem
vonatkozik. Vagyis ha vállalkozásként rendel a webáruházból, bizonyos speciális
jogok nem illetik meg, mint például a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog. Az
üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a
fogyasztót indokolás nélküli elállási (illetve bizonyos esetekben felmondási) jog illeti
meg. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló
szerződés esetében a termék átvételének napjától, szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy naptári
napon belül gyakorolhatja. A rendelet kimondja továbbá, hogy az elállási jogot a
szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja a fogyasztó. Ha a vállalkozás az elállási, illetve felmondási joggal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő
tizenkét hónappal meghosszabbodik. A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naptári napon belül kell
visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (például
postaköltség). Ha azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a vállalkozás nem köteles
visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló
szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatás

összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget
kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy
a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve
a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a
terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék
visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e
költség viselését.
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta itt letölthető
: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822

Nyilatkozat-minta elálláshoz
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Címzett: MP Spare Parts KFT.
Cím: 2314 Halásztelek, Táncsics M. u. 82
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben
töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Adatkezelési tájékoztató
Eladó a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók
személyes adatait. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: MP
Spare Parts KFT. Az adatkezelő levelezési címe: 2314 Halásztelek, Táncsics M. u.
82 Az adatkezelő e-mail címe: hassan@elises.hu Az adatkezelő telefonszáma: 0630-8690-125 Honlap: www.elises.hu

A COOKIE-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,
megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány
releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik)
nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni
felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót
tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb

időre tárolásra kerül számítógépén. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az
adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban
segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet
kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy
információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google
számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A
webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google
Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt –
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Googletermékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. A működéshez
szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát.
Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen
típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A
felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat
gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat
látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános,
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik. Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató
tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a
böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. Utoljára megtekintett kategória cookie:
Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap. Cookie elfogadás
cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. Amennyiben Ön nem fogadja el
a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön
számára. Megrendelés, számlázás adatkezelése

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint –
hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján
az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó

számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím,
telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától
számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes
adatait 8 évig megőrizni.

Szállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a
megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk
közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Regisztrációs adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja
az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb
szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét
megadni)

A kezelt adatok köre
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail
címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról,
akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem
más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön
személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az áruszállító adatfeldolgozói tevékenysége
•
•
•
•

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary
Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/88 66 70
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.
•
•
•
•

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/501-6200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét
és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt
követően haladéktalanul törli.

Szavatosság, jótállás

ALAPFOGALMAK
HIBÁS TELJESÍTÉS
Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó
főszabálya szerint 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. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és
a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az új Ptk. is
ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy
a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba
jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat
hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

KELLÉKSZAVATOSSÁG
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is
legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a
termék hibájáért(pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt
bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi
szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék
olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a
vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy
gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független
attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott
el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel
szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése
szempontjából releváns körülmény.)

TERMÉKSZAVATOSSÁG
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a
vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a
fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a
kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem
lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a
terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség
alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló
foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának
időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett
részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. Közlési és

igényérvényesítési határidők A Ptk. szerint a fogyasztó 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. A gyártót a termékszavatosság az
adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E
határidő eltelte jogvesztéssel jár. Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén A
termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új
tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

JÓTÁLLÁS
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást
nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama
alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által
történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A
jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek
megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás. Utóbbi esetben nem egy
jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás
vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. Jótállási
jogosultság tulajdonosváltozás esetén Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a
dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást
vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény érvényesítése A jótállási igény a
jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses
jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó. Ha
a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő
már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jogosult a választott kellékszavatossági
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt.

A SZAVATOSSÁGI JOGOK SORRENDJE
Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt
az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog
illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún.
elállás). Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a
kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás
alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót. Az új Ptk.
szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal
tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy
kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével
összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a

kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a
törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak
a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az új Ptk. is tartalmazza
azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény
rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által
elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit
kímélve kell elvégezni.

KI VISELI A KÖLTSÉGEKET?
Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
költségek a kötelezettet - tehát a vállalkozást - terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog
meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is
közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket
közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására
vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a
fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt
évül el. Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések
tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a
mentesülésre két esetben kerülhet sor: ha a hibát a jogosult a szerződéskötés
időpontjában ismerte; ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában
ismernie kellett.

KI MIKOR MIT BIZONYÍT?
Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között.
A jótállás körében - a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt - a jótállásra
kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat
miatt) keletkezett. Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló
köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a
termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta.
Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó - és a fő
szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon
belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a
tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban
jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha
bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés
után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Tehát a jótállás
teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet
(az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kiemelendő azonban, hogy
csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén,
így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály.
Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a
fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait,

bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt. Kivétel a kivétel alól,
vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a
fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog
természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

JÓTÁLLÁS
A jótállás tartalma Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a
szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett (Ptk. 6:171. §). A jótállás alapján érvényesíthető jogok attól függnek, hogy
a jótállás a felek megállapodásán vagy jogszabály rendelkezésén alapul-e, így: a
kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében
lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást)
lehet – de kedvezőbb feltételekkel - érvényesíteni, ha pedig a jótállás szerződésen
alapul, a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik meg a jogosultat, azzal,
hogy, amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a Ptk. szerinti
szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult. A jótállás időtartama A jótállási idő a
tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt
rendelő jogszabály, míg szerződéses jótállásnál a felek megállapodása határozza
meg. A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék
fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a
forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát
fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.
Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok
érvényesíthetőségére irányadó határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de
hosszabb is lehet.

Kérjük olvassa el a "Hogyan vásároljunk" és a "Fizetés és
szállítás" dokumentumokat is, mert ezen dokumentumok is az ÁSZF
részét képezik!

