Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a www.elektromoskeritesnagyker.hu online áruházban
történő megrendelés, vásárlás esetén. A jelen ÁSZF a PROTECT HRS Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség
nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Vásárló) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.
I. Szolgáltató
Cégnév: PROTECT HRS Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: PROTECT HRS Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 206. B. ép. Földszint
Cégjegyzékszám: 01-09-996948
Adószám: 24233857-2-43
Weboldal címe: www.elektromoskeritesnagyker.hu
E-mail cím: info@elektromoskeritesnagyker.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@elektromoskeritesnagyker.hu
A szerződés nyelve: magyar
A honlap tárhelyének szolgáltatója: UNAS Online Kft.
A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: unas@unas.hu
Cégjegyzékszáma: 08-09-015594
Adószáma: 14114113-2-08
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győri Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 99 200 200
II. Általános rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a PROTECT HRS Kft. www.elektromoskeritesnagyker.hu című internetes áruházában (a továbbiakban:
webáruház) található valamennyi termék (a továbbiakban termék) megvásárlásának jogi feltételeit, a megrendelést leadó
vásárló és a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit szabályozza. Az online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
szabályozza.
2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók
3. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a
megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.
4. A Webáruházban található bármely Termék megvásárlására vonatkozó szerződés külön írásba foglalás nélkül, a termék végleges
megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A szerződést Szolgáltató a megrendelési számon tartja
nyilván. A szerződés nyelve magyar.
5. Abban az esetben, ha a megrendelés véglegesítésére a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem kerül sor, a Vásárló
megrendelése a Szolgáltató rendszeréből törlésre kerül, a törlés miatt Szolgáltató a kárfelelősségét kizárja.
6. A megrendelések leadása a elektromoskeritesnagyker.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten
keresztül a www.elektromoskeritesnagyker.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató
nem fogad el.
7. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére.
8. Az ÁSZF Vásárló általi előzetes tanulmányozásának, megismerésének és elfogadásának minősül, ha a Vásárló a megrendelését
az 5. pontban részletezett úton leadja.
III. A megrendelhető termékek köre, a szolgáltatás igénybevétele
1. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés
feltételeiről Vásárló a termékekhez tartozó konkrét oldalon tájékozódhat.
2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, Szolgáltató a vásárlót erről írásban, a vásárló email címére küldött üzenetben
haladéktalanul tájékoztatja, és részére az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatás
kiküldésétől számított 30 napon belül.
3. Szolgáltató a hibás terméket díjmentesen javítja, vagy kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget a Vásárló nem kívánja
igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük. Utóbbi esetben az előre kifizetett ellenértéket a hiba jelzésétől számított 30
napon belül a Szolgáltató visszafizeti. A termék hibáját a Vásárló a megadott elektronikus úton írásban jelezheti.
4. A termék mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót, de
nem tartalmazza a szállítási és csomagolási díjat. Ez a díj külön tételként jelenik meg a visszaigazoláson és a számlán. A
termékek mellett szereplő vételárak nem változnak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.
5. A Szolgáltató a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve
bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól. Ebben az esetben a Vásárló
elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
6. A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.
7. A Termékek webáruházban megjelenített képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek.
Az egyes termékeknél megjelenítésre kerülő leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott
termékről minden információt. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8. Szolgáltató a választható szállítási és fizetési módokat és szállítási határidőket külön szabályozza (Szállítási és fizetési feltételek)
9. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, és ott megrendelést

adjon le.
- A Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet
csatlakozás megszakadása miatti károkért.
- Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell
felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
10. A Webáruház megtekintése nincs előzetes regisztrációhoz kötve
11. Webáruházunkban regisztrált és regisztráció nélküli látogatók is vásárolhatnak. A regisztráció során megadott adatok (pl.
számlázási, szállítási cím) alapbeállításként tárolódnak. Az alapbeállítás adatait bejelentkezés után az Adatmódosítás
menüpontban változtathatja meg
12. A Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Vásárló a felhasználóneve és jelszava bármely okból
hozzáférhető válik illetéktelenek számára.
IV. Regisztráció/vásárlás
1. A Vásárló a weboldalon keresztül történő regisztrációjával/vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató
feltételeit megismerte és elfogadta, az adatkezeléshez hozzájárul.
2. Az elektromoskeritesnagyker.hu online áruházban történő vásárláskora Vásárló és Szolgáltató között automatikusan megrendelés
jön létre.
3. A Vásárló és Szolgáltató között elektronikus szerződés jön létre a következő esetben: a Vásárló megrendelést ad le, és a
Szolgáltató visszaigazoló emailben igazolja azt. A megrendelési szerződést a Szolgáltató elektronikusan tárolja és annak
létrejöttét követő legalább 3 évig őrzi.
4. A Vásárló a regisztráció/vásárlás alkalmával köteles saját, valós adatait megadni.
5. Az elektromoskeritesnagyker.hu oldalon megjelenített termékek online rendelhetők meg. Az árak forintban értendők, a törvény
által előírt áfát tartalmazzák, azonban a házhoz/megadott címre történő szállítás díját nem tartalmazzák. Csomagolási díj a
megjelölt termékeknél felszámításra kerül.
6. Az online áruházban a Szolgáltató feltűnteti a termék nevét, leírását és fotót jelenít meg. A megjelenített képek csak
illusztrációként szolgálnak. Nem vállalunk felelősséget az online áruházban szerepelő kép és a termék kinézete közötti különbség
miatt.
7. Amennyiben hibás ár kerül feltűntetésre a weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék a megszokott árától
jelentősen eltér, vagy rendszerhiba miatt 0.- vagy 1.- Ft-os ár jelenik meg, a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron
átadni. Ez esetben felajánlhatja az elfogadott áron történő szállítást, illetve a Vásárló elállhat a vásárlástól.
V. Megrendelés lépései
1. A Vásárló regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Az online áruházban elérhető termékek darabszáma egyénileg
beállítható.
2. A kiválasztott termékeket a Vásárló a kosárba helyezi, amelyet bármikor megtekinthet a „kosár” ikonra kattintva.
3. Ha befejezte a válogatást, ellenőrzi a megvásárlásra szánt termékek listáját.
4. A Vásárló megadja személyes adatait, a számlázási és szállítási címet ahhoz, hogy a vásárlást befejezhesse.
5. Megrendelés a Kalkulátorban:
6. A Vásárló belép a Kalkulátor menüpontba.
7. A felmérni kívánt terület adatai beírja a Kalkulátor által megadott paraméterek szerint.
8. Rögzíti a szakaszt/szakaszokat a területi adottságok szerint.
9. Rögzíti a kaput/kapukat a területi adottságok szerint.
10. A termékeket Kosárba helyezi.
11. Amennyiben a mennyiségek megfelelnek, a Megrendelés gombra kattintva leadja a megrendelést.
A Vásárló megadja személyes adatait, a számlázási és szállítási címet ahhoz, hogy a vásárlást befejezhesse.
A Kalkulátorban megadott helytelen adatok következtében a termékek darabszáma eltérhet a telepítéshez szükséges eszközök
számától. A telepítés befejezéséhez további megrendelés szükséges, az ebből adódó költség a Vásárlót terheli.
VI. Fizetési módok
1. Előreutalásos fizetési mód: a Szolgáltató előlegbekérőt állít ki, mely szerint a Vásárló kifizetheti a megrendelt áru ellenértékét. Az
összeg a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezést követő 3. munkanapon vehető át vagy szállítható ki az áru.
2. Bankkártyás fizetési mód: az elektromoskeritesnagyker.hu oldalon megadott adatok szerinti bankkártya terhelődik meg a
fizetendő összeggel. Bank által jóváhagyott tranzakció esetén az áru átvehető vagy kiszállítható.
VII. Szállítás
1. A Szolgáltató a megrendelést 15 napon belül teljesíti, amennyiben a termék raktáron van. A Szolgáltató törekszik a szállítási
határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható, különösképpen igaz ez egy 4 napos
ünnep után, amikor a megnövekedett rendelésszámot megpróbáljuk teljesíteni. Az esetleges késedelem esetén a Szolgáltató
törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.
2. A vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és ha van, az
átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni
a hiányt vagy a hibákat. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Szolgáltató semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el,
ez alól kivétel ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a
felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes
tartalmát.
3. Szállítási módok:
Futárral: méret alapján meghatározott költség
Egyedi szállítási mód: nagy térfogatú megrendelés esetén a termékeket csak egyedi szállítási módon szállítjuk ki, melynek díja
megyénként egységes.
Személyes átvétel: a megrendelés kifizetése után a megrendelés személyesen is átvehető egyedi egyeztetés alapján.
VIII. Akciók, kedvezmények
1. Szolgáltató jogosult a webáruházban kínált termékekre, illetve a szállítási díjra vonatkozóan akciókat, kedvezményeket
meghirdetni.
2. A Vásárló az akcióról, kedvezményekről a webáruházban közzétett információk alapján tájékozódhat, az abban leírtak alapján
jogosult az engedményre, kedvezményre.

IX. Reklamáció kezelése
1. Vásárlónak jogában áll reklamálni, ha a Szolgáltató teljesítése hibás volt. Hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a
kiszállított termék minőségileg hibás volt, nem a megrendelt termék került kiszállításra, vagy a megrendelés teljesítésére

vonatkozóan a Vásárlónak egyéb észrevétele van.
2. A Vásárlónak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell reklamációját, kifogását közölni. A hiba felfedezésétől
számított egy hónapon belül közölt kifogás kellő időben közöltnek minősül.
3. Panaszát,
reklamációját
a
vásárló
e-mail
útján
a
Szolgáltató
ügyfélszolgálata
részére
küldheti
(info@elektromoskeritesnagyker.hu).
4. Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót e-mailen értesíti.
5. A termék kicserélésére, vagy a vételár visszatérítésére irányuló igény jogossága esetén Szolgáltató a termék visszaküldésétől
számított 15 napon belül intézkedik a cseretermék saját költségén történő kiszállításáról, illetve a vételár visszautalásáról.
X. Elállási jog
A Vásárló 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő a
1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a
Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
2. b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az vásárló vagy a vásárló által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
3. c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
4. d) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14
nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első
terméket.
Ha az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát elektronikus
levélben köteles eljuttatni az alábbi címre: info@elektromoskeritesnagyker.hu
A vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási
nyilatkozatát.
A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen
joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)
Ehhez a Vásárló felhasználhatja a lentebb található elállási formanyomtatványt, amely formai szempontból nem kötelező.
Elállási nyilatkozat formanyomtatvány
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés tekintetében:
- Termék/ek:
- Rendelés dátuma:
- Vásárló teljes neve:
- Vásárló címe:
Vásárló aláírása:
Kelt:
Az elállás / felmondás joghatásai
Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési
mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A Vásárló köteles a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – a Vásárló viseli.
Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
XI. Kellékszavatosság, termékszavatosság
XI/A. Kellékszavatosság
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását; illetve a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt,
vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül
közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?
Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha
Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
XI/B Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – az elállás jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását, ennek akadálya esetén cseréjét kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Vásárló a Szolgáltató 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 Vásárlónak kell bizonyítania.
A Szolgáltató milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
1. Jogérvényesítés
A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:
Az info@elektromoskeritesnagyker.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.
A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz
elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a
szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.
Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség
létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testületek elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezései szerint.
XII. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása
1. Jelen ÁSZF 2019.07.01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
2. Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt
ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.
3. Szolgáltató az ÁSZF szövegét webáruházában letölthető formában teszi közzé.
4. A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”), a Webáruházban történő vásárlást az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZFel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.
5. A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A
Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés megkötése ráutaló
magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.
6. Vásárló és Szolgáltató kijelentik, hogy vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, békés úton rendezni. Amennyiben a békéltető
egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a felek elismerik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság pertárgyértéktől függően
(Budapesti Békéltető Testület) kizárólagos illetékességét.
Adatvédelmi irányelvek:
A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a
Vásárló adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre
vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Vásárló az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az
alábbi célokra felhasználhassák:
- a Vásárlóval való kapcsolattartás,
- hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
- közvetlen üzletszerzés,
- piackutatás
- rendelés teljesítése
A www.elektromoskeritesnagyker.hu webáruház böngészése közben cookie-kat (sütiket) állított be a böngészőben. A sütik névtelen
információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik
által lekérdezett adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Szolgáltató szervere tud visszafejteni és értelmezni.
A felhasznált sütik semmilyen esetben nem adnak Szolgáltató számára hozzáférést személyes információkhoz vagy közvetlenül a
készülékéhez. Harmadik fél számára az adatokat nem adja át. Az adatokat kizárólag statisztikai célokra és a webáruház
optimalizálására lehet felhasználni.
Bármikor lehetőség van a sütik felhasználását a böngészőben ellenőrizni, módosítani és/vagy törölni a böngésző közvetlen
beállításain keresztül.

XIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben a Vásárlót tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati
lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak
– a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Kérelmére tájékoztatást kap a Szolgáltató által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
A Vásárló személyes adatát törlik, ha kezelése jogellenes, ha Vásárló azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a
bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén
2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik;
3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt,
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogja szünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

