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Általános szerződési feltételek
Utoljára módosítva: 2021. január 18.
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a www.digit.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) felhasználási
feltételeit és annak szabályait.
A Webáruház Tulajdonosa és Üzemeltetője: Digit Bt.
- cégjegyzékszám: Cg 01-06-119209
- székhely: Magyarország, 1112 Budapest, Botfalu utca 7.
- adószám: 29823178-2-43
- telefonszám: +36-1-224.0360
- elektronikus elérhetőség: info@digit.hu
- postacím: lásd. székhely
A szerződési feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

1. A jogviszony tárgya
1.1. A jogviszony tárgya az Üzemeltető által működtetett Webáruház használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.
1.2. A Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatás: online kereskedelmi tevékenység jellegű, amennyiben felületén keresztül a Vevő
a kiválasztott terméket megvásárolja.
1.3. A Webáruház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személy Vevőnek minősül, és mint ilyen, a jelen szabályzatban foglalt
rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései a természetes
személy vásárlók (Vevő) webes vásárlásaira vonatkozó, szigorúbb jogszabályi előírásokat veszik alapul, a nem természetes
személyek vásárlásaira vonatkozó, ezektől esetlegesen eltérő jogszabályok, tekintetében a hatályos Ptk. az irányadó.

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
2.1. A Webáruházban történő rendeléshez szükséges megadni a kapcsolattartó adatait, elérhetőségét, a számlázási és szállítási
adatokat. Regisztráció esetén ezek mellett a belépéshez szükséges e-mail címet és jelszót is meg kell adni.
2.2. Regisztrációval vagy anélkül történő megrendelés esetén is a Vevő az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és
az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A szöveg melletti négyzet kipipálásával fogadja el
ezeket.
2.3. A regisztráció megtörténtéről az Üzemeltető elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld Vevőnek az általa
megadott elektronikus levelezési címre.
2.4. A Vevőt regisztrációs díj nem terheli.
2.5. Vevő által a regisztráció során megadott adatok az ún. "Vásárlói fiókban" kerülnek rögzítésre. Amennyiben Vevő adataiban
bármilyen változás történik, e változásokat köteles a fiókban átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Vevő vállalja.
2.6. Üzemeltető jogosult a regisztrált Vevők által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok,
illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel.
2.7. Azt a Vevőt, aki hamis adato(ka)t szolgáltat, az Üzemeltető a Webáruház használatából kizárja.
2.8. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt a szolgáltatáshoz történő hozzáférésből kitagadja (a regisztrációt törölje),
amennyiben a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételeket megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, mely az Üzemeltető
megítélése szerint veszélyezteti mások jogát vagy jogos érdekét, vagy sértheti mások jóérzését.
2.9. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Vevő által megadott adatok valótlanságáért, illetve az ebből fakadó, esetlegesen
felmerülő harmadik személynek okozott kárért.

3. Webáruház szolgáltatás
3.1. Az ÁSZF szempontjából Webáruház szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja valamely
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog értékesítése.
3.2. A Webáruház szolgáltatás keretében bármely Vevő megvásárolhatja az Üzemeltető által a Webáruházban eladásra felkínált
terméket.
A Webáruház szolgáltatás esetében az adásvételi szerződés a Vevő által tett megrendelés Üzemeltető általi e-mailben történt
visszaigazolásával jön létre azzal, hogy Üzemeltető a termék tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Jelen pont szerinti
szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül.
3.3. A Webáruházban feltüntettük a nettó és bruttó árakat a beállított pénznemben. A forint árakat a rendszer az aktuális euro
árfolyam alapján állapítja meg és ehhez igazítja.
3.4. A rendeléshez a Vevőnek meg kell adnia a kapcsolattartó adatait (e-mail, név, telefonszám); a számlázási és szállítási adatokat
(név, ország, irsz., település, utca, házszám, cég esetén adószám).
A regisztrációhoz szükséges egy jelszó megadása is.
3.5. Üzemeltető biztosítja, hogy a Vevő rendeléskor az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat a szerződési
jognyilatkozatának megtételét ("Megrendelés" elküldése) megelőzően kijavíthassa.
3.6. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, a feldolgozásról attól függően, hogy van-e raktáron a termékből és aznap
szállítható-e az áru az Üzemeltető visszaigazolást küld a Vevőnek. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
3.7. A vételár kiegyenlítése történhet a helyszínen, a Vállalkozás székhelyén, a szállítónak készpénzzel, az áru átvétele után
(utánvét), illetve banki művelettel (előreutalással, vagy előzetes megállapodás esetén átutalással). A vételár megfizetettnek minősül,
amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került. A vételár továbbá megfizetettnek
minősül, amennyiben Vevő az ellenértéket teljes egészében a szállítónak, vagy a Vállalkozás (Üzemeltető) képviselőjének megfizette.
3.8. Amennyiben a Vevő bármely okból a megrendelt terméket nem kívánja megvásárolni, úgy a megrendelést jogosult visszavonni.
Vevő a megrendelés visszavonási jogát a terméknek a szállító részére történt átadásáig jogosult gyakorolni. A megrendelés
visszavonását Vevő írásban köteles az Üzemeltető részére megküldeni.
3.9. A szállítás munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik. A futárszolgálatnak a Vevő telefonos elérhetősége megadásra kerül
arra az esetre, ha a kézbesítés megkísérlésének napján nem tartózkodna a szállítási címen. Vevő a 3.4. pontban meghatározott
kapcsolattartói és szállítási adatok szállító részére történő átadásához hozzájárul. Amennyiben a kézbesítés véglegesen sikertelen,
úgy az Üzemeltető a szállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét a Vevőre terheli.
3.10. Üzemeltető a terméket a Vevő által - a megrendeléskor - megadott szállítási címre szállítja ki. A szállítási és számlázási cím
eltérhet. Vevő a szállítás napját megelőző munkanap 17 óráig jogosult a szállítási cím módosítására.
3.11. Webáruházunkban online bankkártyás fizetésre is van lehetőség. A BORGUN bankkártyás fizetés mód biztonságát szolgáltatónk,

a B-Payment Zrt. biztosítja. További információk: https://www.b-payment.hu/docs/

4. Jogok és kötelezettségek
4.1. Üzemeltető fenntartja a Webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép
hatályba. Üzemeltető garantálja, hogy a Vevő által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már
megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.2. Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai
szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert
nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan.
4.3. Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a Webáruházban feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés
visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vevő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket
a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
4.4. Vevő a termék átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és a termék, valamint annak tartozékainak (kellékeinek)
meglétét. A Vevő köteles a termék átvételekor jelezni a csomagolás hibáit és a csomag tartalmának hiányát.
4.5. Vevő a:
- termék
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon
belül elállhat a megrendelés és a visszaigazolás alapján létrejött adásvételi szerződéstől. Vevő az elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt a Fogyasztó és a Vállalkozás (Üzemeltető) közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésében megjelölt esetekben.
4.6. Vevő köteles az elállásról postai úton, e-mail, telefon vagy a termék postára adásának útján értesíteni az Üzemeltetőt. Vevő az
elállási jogot a Vevő és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2.
mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyéb egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha Vevő a nyilatkozatát a 4.5. pontban meghatározott határidő lejárta előtt
elküldi.
4.7. Ha Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy)
napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő kizárólag a termék
visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen túlmenően a Vevő csak a termék jellegéből adódó szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
4.8. Üzemeltető a Vevő elállása esetén a kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni. Üzemeltető a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett
fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési
módot is alkalmazhat, de Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az
összeget, amíg Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta.
4.9. A terméket - visszaküldése esetén - a szállításra alkalmas eredeti csomagolásában kell visszaszolgáltatni. A nem megfelelő
csomagolásból eredő vagy a visszaszállítás során bekövetkező károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az elállási jog
gyakorlása esetén minden esetben mellékelni kell minden olyan tartozékot, kelléket, amely az adott termék értékesítési csomagjának
része. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

5. Kapcsolattartás
5.1. A Szerződést érintő kapcsolattartás minden esetben írásban történik. Írásbeli kapcsolattartásnak minősül az elektronikus levél
(e-mail) is.

6. Jótállás, szavatosság
Általános tudnivalók:
6.1. Üzemeltető legalább a hatályos jogszabályok szerinti jótállási időt vállalja az egyes termékek vonatkozásában, amennyiben
azonban a termékekre a gyártó a jogszabályi rendelkezésekhez képest kedvezőbb feltételekkel biztosít jótállást, úgy a Vevő ezen
kedvezőbb feltételekkel érvényesítheti jótállási jogait. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden terméknél egyedileg kerül
feltüntetésre.
6.2. Jótállási igény nem érvényesíthető: a rendeltetéstől eltérő használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, továbbá karbantartási - tisztítási munkák esetén, illetve a
fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén és a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása
esetén.
6.3. A jótállás, illetve a szavatosság ismérvei különbözőek, attól függően, hogy cégek közötti, vagy fogyasztói termékeladásra
vonatkoznak.
(a) jogszabályon alapuló kötelező jótállás a fogyasztó felé (ennek szabályai változtak 2021. januártól)
(b) a szerződéses jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy
annak hiányában önként vállal
Cégünk általában a (b) pontban foglaltak szerint forgalmaz, - nem közvetlenül a fogyasztónak - amit az alábbiak nem érintenek, de
előfordulhat, hogy közvetlenül a fogyasztó vásárol tőlünk, így áttekintjük az idei évtől hatályos változásokat, amelyek az (a) pontra
vonatkoznak.
6.4. Alapfogalmak:
- Jótállás
Az (a) szerinti kötelező jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. Ha egy termék a jótállás időtartama alatt
meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a
teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítani – független szakértői
véleménnyel -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni. Ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a
terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni vagy akár elállni a szerződéstől.
A jótállás kedvező helyzetbe hozza a fogyasztót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítani és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek)
kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a
kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott
dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája. A jótállás időtartama alatt a jótállásra
kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a kétéves kellékszavatosságnál ez csak az első hat hónapig van így

(ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).
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.
- 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 a
vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
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 azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozásé.
- Kellékszavatosság
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 hibás terméket adott el, vagy sem, tehát
a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A kellékszavatosság következményei alól az eladó csak akkor
mentesül, ha a vevő a hibát bármilyen okból ismerhette, vagy ismernie kellett).
- 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 termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a
technika állása szerint nem volt felismerhető.
6.5. Különbség jótállás és szavatosság között
- Fontos, hogy jótállás mellett párhuzamosan szavatosság is megilleti a jogosultat, azaz a kettő nem zárja ki egymást. Ennek akkor
lehet jelentősége, ha valaki nem tudja érvényesíteni a jótállást, mert például elvesztette a garanciajegyet vagy eltelt a jótállási idő.
Ilyen esetben, ha a szavatossági idő még nem telt el, akkor a hiba miatt szavatossággal is élhet.
- Az egyik fő különbség azonban, hogy míg a szavatosság lényegében minden esetben terheli a termék eladóját vagy a szolgáltatás
nyújtóját, addig a jótállás nem.
- A jótállásnál és szavatosságnál eltérően alakul a bizonyítási kötelezettség. Jótállás esetén a jótállás időtartama alatt csak akkor
mentesülhet a felelősség alól a jótállásra kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (pl. a termék átvétele után)
keletkezett. A jótállással ellentétben kellékszavatosság esetén főszabály, hogy a szavatosságra hivatkozónak kell bizonyítania, hogy a
termék már az átadáskor hibás volt. Lényeges kivétel azonban, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
megvolt. Tehát fogyasztói szerződés esetén, 6 hónapon belül felismert hiba esetén mégis a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a
termék nem volt hibás.
- A jótállás és szavatosság ideje egymástól eltérhet. A kellékszavatosság elévülési ideje rendszerint 1 év, de fogyasztói szerződés
esetén 2 év. Ha pedig ingatlan a szerződés tárgya, akkor 5 év. A jótállási idő ettől eltérhet. A jótállás idejét jogszabály vagy a
jótállást önként vállaló határozza meg. A tartós fogyasztási cikkek esetén az általános jótállási idő 1 év.
6.6. 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.
6.7. 2021. jan. 1-től a fogyasztói jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:
- 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.
A jótállási határidő a cikk átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve
azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
6.8. Elektronikus jótállási jegy
Továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a
jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet
akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak.
A jótállási jegyet nem kell közvetlen átadni, a letöltést biztosító elérési cím formájában is a fogyasztó rendelkezésére lehet bocsátani,
de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell. A vállalkozás a jótállási jegy
elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
6.9. A csere vagy visszafizetés esetei
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy
(a) a fogyasztási cikk nem javítható,
(b) ha kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor,
(c) Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követően ismét – negyedszerre is meghibásodik
a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét
követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a 30 napos
javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
6.10. Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség
A vállalkozásnak továbbra is "törekednie kell" a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot
meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A
tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.
6.11. A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét
választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
6.12. A szerviz értesítési kötelezettsége
A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a
javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha
a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap
alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
6.13. A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatását
azonban az új jótállási szabályok szerint nem lehet követelni.
6.14. A szakvélemény kötelező tartalmi elemei
Akár a kellékszavatosság első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett
termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta, pl.
nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozásnak szakvéleménnyel kell bizonyítani.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.
7.2. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa.
7.3. A Webáruházban megjelenített termékképek illusztrációk, azok a valóságtól eltérőek lehetnek.
7.4. Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát Vevő
részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Vevő levelezési címére küldi meg.
7.5. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül, ez
nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényességét.
7.6. A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Vevő együttműködésre köteles. Amennyiben a felek
között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen ÁSZF nem tartalmaz, úgy a jelen ÁSZF szellemiségének
és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére.
7.7. Üzemeltető a Webáruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti
a Vevő által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.
(GDPR általi szerződéses kötelezettség.)
7.8. Vevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések
feldolgozása és teljesítése céljából kezelje, a magánszemélyek adatainak védelmét szolgáló uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR)
szerződéses jogviszonyra vonatkozó kitételének megfelelően.
7.9. Üzemeltető kijelenti, hogy a Vevők adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek, valamint a GDPR-nak megfelelően kezeli.
7.10. A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával
kell eldönteni.
7.11. Üzemeltető és Vevő mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.

8. A Webáruház működtetését végző tárhelyszolgáltató
- neve: UNAS Online Kft.
- székhelye, telephelye: 9400 Sopron, Major köz 2. 1/15.
- a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: unas@unas.hu

9. Vitarendezés
9.1. Vevő jogosult a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése - így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek
eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a vevői jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása - érdekében a békéltető testülethez fordulni. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban
együttműködési kötelezettség terheli.
Az eljárásra az Eladó székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra - a Vevő erre irányuló kérelme alapján - a fentiek
szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
- székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
- telefon: +36-1-4882131
- levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
- e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
- honlap: http://bekeltet.hu/
9.2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra
kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
9.3. Vevő jogosult a megrendeléssel kapcsolatos panaszát az ún. online vitarendezési platformon is bejelenteni. Az online
vitarendezési platform [European Online Dispute Resolution (ODR) Platform] elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

10. Törvényi hivatkozások
10.1. Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
10.2. Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
10.3. Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
10.4. Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény
10.5. A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
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.

