
Általános Szerződési Feltételek - Kert és Otthon Bolt / INCERO Kft. 
 
 
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem 

minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop 

működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a 

megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.  
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.kertesotthonbolt.hu) és aldomainjein történő 

jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő 

weboldalról: https://www.kertesotthonbolt.hu/aszf/ 

 
1. Szolgáltató adatai: 

 
Név: Kert és Otthon Bolt / INCERO Kft.  
Székhely: INCERO Kft., 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 53.  
Telephely, ügyfélszolgálat (iroda): 6728 Szeged, Kollégiumi út 16. 

Ügyfélszolgálati idő: H-P: 8-16  
Telefon: +36-20/33-10000  
E-mail: info@kertesotthonbolt.hu  
Kapcsolattartó: Földi Csaba  
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-20/33-10000  
Adószám: 11089964-2-06  
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.  
Számlaszám: 10700062-04224008-51100005  
Cégjegyzékszám: 06-09-002775  
Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága  
Működési engedély szám: 0013-01/2012  
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-65259/2013  
A szerződés nyelve: magyar  
Tárhely-szolgáltató: Innovip.hu Kft.,  
Cím: 6724 Szeged, Hajós utca 28/b 1. emelet 5. ajtó  
Telefon: +36 20 250 8180  
E-mail: iroda@innovip.hu 

 
2. Alapvető rendelkezések: 

 
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a  
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő  
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a  
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés  
nélkül is irányadó.  
2.2. A jelen Szabályzat 2018. április. 01. napjától hatályos és módosításig vagy visszavonásig 

hatályban marad. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal 

a weboldalakon közzéteszi. 

https://www.kertesotthonbolt.hu/aszf/


2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az 

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon 

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és 

értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 

3.1. A megjelenített termékek elsősorban online rendelhetők meg, de lehetőség van telefonon vagy e-

mailben is leadni a rendelést. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a 

törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség 

nem kerül felszámításra! 
 
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről 

fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 

bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 
 
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat 

az akció időtartamáról. 

 

4. Rendelés menete 

 

4.1. Megrendelés webáruházunkban regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.  
4.2. Regisztrációját egyszerűen, gyorsan, elvégezheti a főoldal bal felső részén 

található „Regisztráció” menüjében és azonnal vásárolhat a webáruházban. 
 
4.3. A főoldal felső részén található legördülő menüsávban választhatja ki a megtekinteni, 

megrendelni kívánt termék csoportot (pl.:”Öntöttvas”), rá klikkelve megtekintheti az alcsoportokat 

(pl.:”Kolompok”). Az alcsoport nevére klikkelve megtekintheti az alcsoportban található termékek 

teljes választékát. 
 
4.4. A kiválasztott termékre klikkelve, megtekintheti a nagyméretű képeket a termékekről, a 

termék leírását, megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget. Ezt követően a „kosárba” nevű ikonra 

kattintva megrendelheti a terméket, termékeket. 
 
4.5. Vásárláskor körültekintően válassza ki a kívánt terméket, a termék leírások, képek segítséget 

nyújtanak a termék alaposabb megismerésében, majd a kosár ikonra kattintva bekerül kosarába a 

megrendelni kívánt tétel. Amennyiben több tételt kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának 

megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további terméket. 
 
4.6. Amikor a terméke(ke)t kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek 

listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van még mennyiséget módosítania 

vagy törölnie. 
 
4.7. A Kosárból a Pénztárba lépés után, adja meg személyes adatait és/vagy ellenőrizze le őket. 

Számlát, a Számlázási adatok kitöltésénél tud igényelni. Ezt követően válassza ki a megfelelő 

Szállítási módot, majd a Fizetési módot. A Rendelés összesítése blokkban áttekinthető még egyszer a 

rendelés, amennyiben van Bónuszpontja, itt felhasználhatja, valamint a rendeléssel kapcsolatos 

Megjegyzést is írhat nekünk. Ha bármelyik adaton változtatni szeretne, a kis ceruza ikonra kattintva 

bármikor vissza tud lépni az előző részhez és változtatni tud a megadott adatokon. Ezután fogadja el a 

vásárlási feltételeket és adja le a rendelését! 
 
Figyelem: a rendelés leadása „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”!  
Ezt követően e-mailben megkapja a rendelése visszaigazolását. Amennyiben a megrendelése további 

pontosítást igényel, ügyfélszolgálatunk telefonon vagy e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot. Amint 

a rendelését összekészítettük és átadtuk a futárszolgálatnak kiszállításra, a futárszolgálattól e-mailben 

és/vagy sms-ben tájékoztatót fog kapni a kiszállítás várható időpontjáról. 



4.8. A megrendeléseket Magyarország teljes területén futárszolgálattal szállítjuk ki, de lehetőség 

van személyes átvételre is ügyfélszolgálati irodánkban is. Többféle fizetési lehetőség közül is 

választhat, amelyről részletesen itt olvashat: Szállítás és fizetés 
 
4.9. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses 

nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:  
- a „Kosár” és a „Pénztár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.  
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.…) tartalma bármikor 

ellenőrizhető, változtatható a „Profilom” menüpontban.  
Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze 

ügyfélszolgálatunkon az info@kertesotthonbolt.hu e-mail címen, vagy a +36-20-331-0000 

telefonszámon. Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 

munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már 

nincs lehetőség. 

 

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

 

5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként 

megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő 

lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden 

esetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelését. 
 
5.2. Azokat a megrendeléseket, amelyek csak olyan terméke(ke)t tartalmaznak, melyeknél a termék 

oldalán 1-3 munkanapos szállítás van feltüntetve, a Szolgáltató 1-3 munkanapon belül átadja a 

futárszolgálatnak. Azokat a megrendeléseket, amelyek olyan terméke(ke)t is, vagy csak olyanokat 

tartalmaznak, melyeknél a termék oldalán 2-3 hetes szállítás van feltüntetve, a Szolgáltató azután 

adja át a futárszolgálatnak, miután az összes termék beérkezett a Szolgáltató raktárába. Az 

ilyen 2-3 hetes szállítási idejű termékeket tartalmazó rendelések esetén a Szolgáltató értesíti a vásárlót 

a várható szállításról. Vásárló kérheti rendelésének részteljesítését is, ilyenkor azonban, ha adott 

részteljesítés összege nem éri el az ingyenes szállításhoz szükséges értéket, a szolgáltató szállítási 

díjat számolhat fel, amellyel kapcsolatban minden esetben előre egyeztet a vásárlóval. 
 
5.3. Miután a futárszolgálat átvette a rendelést a következő munkanapon megkísérli kiszállítani 

azt, erről előzetesen e-mailben és/vagy sms-ben tájékoztatja a felhasználót. 
 
5.4. Áru átvételekor legyen kedves ellenőrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a 

csomagban található termékekkel. Abban az esetben, ha a számlán szereplő termék nem található a 

csomagban, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval. 
 
5.5. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, 

valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 

visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb 

következményei alól. 
 
5.6. Ha Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesített, a 6. 

pont szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült 

költségek Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő 

termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles 

Felhasználót tájékoztatni. 

https://www.kertesotthonbolt.hu/szallitas-es-fizetes/


6. Elállás joga 

 

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a 

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 

szabályozása értelmében Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a 

terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy 

darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket 

meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó 

vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától 

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 
 
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja 

közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
 
Fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó 

egyértelmű nyilatkozatával. 
 
Fogyasztónak írásban történő elállása esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 

napon belül.  
Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.  
6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 

amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a 

terméket átveszi. 
 
6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta 

e költség viselését. 
 
6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más 

költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó 

anyagi kár megtérítését. 
 
6.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a 

fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, 

amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.  
6.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:  
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;  
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;  
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 

termékkel.  
6.7. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon 

belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a 

teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.  
6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 

alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását 

adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem 

terheli.  
6.9. Felhasználó köteles a terméket legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül 

visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termékátvételére 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.  
6.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, 

vagy átadja a termék(eke)t. 



6.11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 

vállalkozás vállalta e költség viselését. 
 
6.12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett 

értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. 
 
6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et, 

vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő 

közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 
6.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató 

elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt elállási nyilatkozat segítségével), vagy 

telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, 

telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés 

esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket 

postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 
 
6.15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 

rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli.  
6.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.  
6.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.  
6.18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban 

található elérhetőségeken.  
6.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, 

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

 

7. Jótállás, szavatosság 

 

Kellékszavatosság  
7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?  
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást 

vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen 

vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 

kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 

arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással 

kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról 

egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, 

vagy arra a vállalkozás adott okot.  
7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?  
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a 

szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 

nem érvényesítheti.  
7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

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

webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 

már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. 

 

Termékszavatosság  
7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?  
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti.  
7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban 

szereplő tulajdonságokkal. 
 
7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
7.10. 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 Felhasználónak 

kell bizonyítania. 
 
7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége 

alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége 

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy  
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes 

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

Jótállás  
7.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.  
7.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
 
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 

átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 

helyezés napjával kezdődik.  
7.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka 

a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági 



és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással 

párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 

termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 
7.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból 

származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan 

kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a 

termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

 

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás 

 

8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől 

a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
 
8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár 

csak nyugtával). 
 
8.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 

jegyzőkönyvet köteles felvenni.  
8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére 

kell bocsátani. 
 
8.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak 

bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás 

indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható 

módon köteles értesíteni a fogyasztót. 
 
8.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és 

azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
 
8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt 

napon belül elvégezze 
 
 
 

9. Vegyes Rendelkezések  
9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 

jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját 

maga követte volna el. 
 
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, 

az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
 
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás 

csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy 

alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy 

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

vagy kikötés szigorú betartásához.  
9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 



10. Panaszkezelés rendje 

 

10.1. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait  
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:  
Ügyfélszolgálati iroda:  
Központi cím: 6728, Szeged Kollégiumi út 16.  
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-P: 8-16  
Telefonszám: +36 20 331 0000  
E-mail: info@kertesotthonbolt.hu  
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség 

szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével 

nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és 

az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati 

példányát, személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon 

közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben 

meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra 

vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 
 
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, 

ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni. 
 
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni 

és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a 

panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában 

megindokolni. 
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt 

évig megőrizni.  
A Szolgáltató a felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 10.1. pontban megadott 

közvetlen elérhetőségeken fogadja. 
 
10.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 

állnak nyitva a Felhasználó számára: 
 
- Fogyasztóvédelmi hatóság:. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, 

jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz 

elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. www.nfh.hu 
 
- Békéltető testület: Fgytv. 29 . § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban 

együttműködési kötelezettség terheli.  
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, 

valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, 

békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai 

kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok 

alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, 

lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 

vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.  
Pár szóban a békéltető testületekről: A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák 

mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági 

eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából 

egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói 

jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 



érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót 

megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy 

amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni kívánt vállalkozással 

szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 

békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással 

közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének 

kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal sújtható. A békéltetési eljárásról 

bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu. 
 

A békéltető testületi eljárás megindítása: Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi 

eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a 

vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.  
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,  
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,  
c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és  
(2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,  
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,  
e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,  
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem 

kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési 

meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,  
g) a testület döntésére irányuló indítványt,  
h) a fogyasztó aláírását.  
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 

fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz 

elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-

ban előírt egyeztetés megkísérléséről.  
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 
 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
 

Fax száma: (62) 426-149 
 

Elnök: Dr. Horváth Károly 
 

E-mail cím: info@csmkik.hu 
 

- Online Vitarendezési Platform: adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói 

jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat 

elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott 

elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online 

platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a 

Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére 

egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat 

http://www.bekeltetes.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.330258
mailto:info@csmkik.hu
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


- Bírósági eljárás: Felhasználó 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. rendelkezései szerint.  
10.3. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van 

a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy 

levél útján is közölheti.  
10.4. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló 

a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a 

panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s 

annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  
10.5. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 

elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző 

hatóságoknak kérésükre bemutatja. 
 

 

11. Szerzői jogok 

 

11.1. Miután a kertesotthonbolt.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a  
kertesotthonbolt.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése 

(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, 

elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 
11.2. A kertesotthonbolt.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos 

hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 
 
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, 

az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 
 
11.4. Tilos a kertesotthonbolt.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 

visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; 

bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a kertesotthonbolt.hu weboldalon vagy azok bármely 

része módosítható vagy indexelhető. 
 
11.5. A kertesotthonbolt.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás 

kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 
 
11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén 

Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 

20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában 

böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, 

melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
 

 

12. Adatvédelem 

 

Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.kertesotthonbolt.hu/adatvedelmi-

nyilatkozat/ 

 

Szeged, 2018.04.01. 


