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Jelen	 Általános	 Szerződési	 Feltételek	 (a	 továbbiakban:	 ÁSZF)	 a	 Borsányi	 Gergely	 egyéni	 vállalkozó	 által	 nyújtott	 elektronikus
kereskedelmi	szolgáltatásokat	igénybe	vevő	felhasználó	(a	továbbiakban:	Felhasználó	vagy	Megrendelő)	jogait	és	kötelezettségeit,	a
webshopból	történő	vásárlás	során	létrejövő	szerződés	lényeges	rendelkezéseit	tartalmazza.

	

Kérjük,	hogy	megrendelése	véglegesítése	előtt	 figyelmesen	olvassa	el	a	 jelen	dokumentumot,	mert	megrendelése	véglegesítésével
Ön	elfogadja	a	jelen	ÁSZF	tartalmát.

Ha	 a	 jelen	 Általános	 Szerződési	 Feltételekkel,	 a	 honlap	 használatával,	 az	 egyes	 termékekkel,	 a	 vásárlás	menetével	 kapcsolatban
kérdése	 merült	 fel,	 vagy	 amennyiben	 egyedi	 igényét	 szeretné	 velünk	 megbeszélni,	 úgy	 kérjük,	 vegye	 fel	 munkatársunkkal	 a
kapcsolatot	a	megadott	elérhetőségeken.

	

	

1.	 A	Vállalkozás	adatai

név:	Borsányi	Gergely	egyéni	vállalkozó

székhely,	egyben	postai	cím:	1054	Budapest,	Alkotmány	u.	18.	fszt.	1.

nyilvántartási	szám:	55414506

adószám:	56737491-1-41

a	tevékenység	megkezdését	nyilvántartásba	vevő	hatóság:	Belváros-Lipótváros

Budapest	Főváros	V.	ker.	Önkormányzat

nyilvántartásba	vételi	szám:	13218/B/2020.

képviselő:	Borsányi	Gergely

telefonszám:	+36303884092

e-mail:	fatraihairshop@gmail.com

honlap:	www.fatraihairshop.hu

bankszámlaszám:	11600006-00000000-94481930

1.	 TárhelyVállalkozás	adatai

	

cégnév:	Unas	Online	Kft.

székhely,	egyben	postai	cím:	9400	Sopron,	Kőszegi	út.14.

telefonszám:	+36-99/200-200

e-mail:	unas@unas.hu

	

	

1.	 Irányadó	jogszabályok

A	Szerződésre	a	magyar	jog	előírásai,	így	különösen	az	alábbi	jogszabályok	irányadóak:

évi	V.	törvény	a	Polgári	Törvénykönyvről
évi	CVIII.	törvény	az	elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	információs	társadalommal	összefüggő	szolgáltatások
egyes	kérdéseiről;
151/2003.	(IX.22.)	Korm.	rendelet	a	tartós	fogyasztási	cikkekre	vonatkozó	kötelező	jótállásról;
45/2014.	(II.26.)	Korm.	rendelet	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;
évi	CLV.	törvény	a	fogyasztóvédelemről;
évi	LXXVI.	törvény	a	szerzői	jogról;
évi	CXII.	törvény	az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadságról;
AZ	 EURÓPAI	 PARLAMENT	 ÉS	 A	 TANÁCS	 (EU)	 2018/302	 RENDELETE	 (2018.	 február	 28.)	 a	 belső	 piacon	 belül	 a	 vevő
állampolgársága,	 lakóhelye	 vagy	 letelepedési	 helye	 alapján	 történő	 indokolatlan	 területi	 alapú	 tartalomkorlátozással	 és	 a
megkülönböztetés	egyéb	 formáival	szembeni	 fellépésről,	valamint	a	2006/2004/EK	és	az	 (EU)	2017/2394	rendelet,	 továbbá	a
2009/22/EK	irányelv	módosításáról;
AZ	EURÓPAI	PARLAMENT	ÉS	A	TANÁCS	(EU)	2016/679	RENDELETE	(2016.	április	27.)	a	természetes	személyeknek	a	személyes
adatok	kezelése	tekintetében	történő	védelméről	és	az	ilyen	adatok	szabad	áramlásáról,	valamint	a	95/46/EK	rendelet	hatályon
kívül	helyezéséről	(általános	adatvédelmi	rendelet).

1.	 A	honlapon	folytatott	tevékenység

A	webáruházban	szépségápolási	termékek	árusítását	végzi	a	Vállalkozás.

	

	

1.	 Általános	tudnivalók,	a	Felek	közötti	szerződés	létrejötte

	

A	 jelen	 ÁSZF	 hatálya	 kiterjed	 a	Magyarország	 területén	 nyújtott	minden	 olyan	 elektronikus	 kereskedelmi	 szolgáltatásra,	 amely	 a
weboldalnév	weboldalon	(a	továbbiakban:	Weboldal)	található	elektronikus	áruházon	keresztül	történik.	Jelen	ÁSZF	hatálya	kiterjed
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továbbá	minden	olyan	kereskedelmi	ügyletre	Magyarország	területén,	amely	jelen	szerződésben	meghatározott	Felek	között	jön	létre.

	

A	 Weboldalon	 történő	 vásárlás	 elektronikus	 úton	 leadott	 megrendeléssel	 lehetséges,	 a	 jelen	 ÁSZF-ben	 meghatározott	 módon.	 A
Weboldal	szolgáltatásainak	jelentős	része	elérhető	minden	felhasználó	számára,	regisztráció	nélkül	is.	Egyes	szolgáltatások	azonban
regisztrációhoz	(majd	belépéshez)	kötöttek,	melyre	az	ÁSZF-ben	rögzítetteknek	megfelelően	bárki	jogosult.	A	megrendelés	leadását
követően	 a	 szerződés,	 annak	 teljesítéséig	 szabadon	 és	 következmény	 nélkül	 módosítható,	 illetve	 lemondható.	 Erre	 telefonon	 és
elektronikus	levélben	van	lehetőség.

	

A	Felek	között	az	áru	megvásárlásával	magyar	nyelven	létrejött	szerződés	nem	minősül	írásbeli	szerződésnek,	a	Vállalkozás	azt	nem
iktatja,	utólagosan	nem	hozzáférhető.

	

A	Vállalkozás	és	az	Vásárló	között	létrejött	elektronikus	szerződés	nyelve	magyar.

	

A	 fogyasztókkal	 szembeni	 tisztességtelen	 kereskedelmi	 gyakorlat	 tilalmáról	 szóló	 törvény	 szerinti	 magatartási	 kódex	 nem	 áll
rendelkezésre.

Az	 adott	 áru	megrendelésének	 időpontja	 az	 az	 időpont,	 amikor	megrendelését	 az	 áruházon	 keresztül	 eljuttatja	 a	 Vállalkozáshoz.
Megrendelése	akkor	lép	hatályba,	ha	a	Vállalkozás	e-mailben	vagy	telefonon	is	visszaigazolja	az	Ön	megrendelését.	A	rendszer	által
küldött	automata	visszaigazolás	nem	egyenértékű	a	Vállalkozás	visszaigazolásával

	

Fogyasztási	kifogás	esetén	kérjük,	vegye	fel	a	kapcsolatot	a	Vállalkozással.

	

	

1.	 Regisztráció

	

A	Főoldalon	található	Regisztráció	menüpont	alatt,	az	ott	található	adatlap	kitöltésével	kerülhet	sor	a	regisztrációra.	A	regisztrációhoz
szükséges	megadni	egy	valós	e-mail	címet,	választott	jelszót,	számlázási	valamint	szállítási	adatokat,	ha	az	utóbbi	eltér	az	előbbitől.
Számlázási	adatokon	belül	meg	kell	adni	a	cégnevet	és/vagy	vezetéknevét,	valamint	keresztnevét,	irányítószámot,	várost,	utcanevet
és	 házszámot,	 valamint	 telefonszámot.	 Ha	 a	 szállítási	 adatok	 eltérnek	 a	 számlázásitól,	 akkor	 azt	 is	 külön	 szükséges	megadni.	 A
Vásárló	 a	 Weboldalon	 történő	 regisztrációjával	 kijelenti,	 hogy	 jelen	 ÁSZF,	 és	 a	 Weboldalon	 közzétett	 Adatkezelési	 tájékoztató
feltételeit	megismerte	és	elfogadja,	az	Adatkezelési	tájékoztatóban	foglalt	adatkezelésekhez	hozzájárul.

	

A	Vállalkozást	a	Vásárló	által	tévesen	és/vagy	pontatlanul	megadott	adatokra	visszavezethető	szállítási	késedelemért,	 illetve	egyéb
problémáért,	hibáért	semminemű	felelősség	nem	terheli.	A	Vállalkozást	nem	terheli	felelősség	az	abból	adódó	károkért,	ha	a	Vásárló
a	jelszavát	elfelejti,	vagy	az	illetéktelenek	számára	bármely	nem	a	Vállalkozásnak	felróható	okból	hozzáférhetővé	válik.	A	Vállalkozás
minden	 regisztrációt	 egy	 önálló	 személyként	 kezel.	 A	 korábban	 rögzített	 adatok	 megváltoztatására	 bejelentkezés	 után,	 a	 Profil
menüpontban	van	lehetőség,	amely	az	aktív	megrendelések	adatait	is	érintheti.	Vállalkozást	a	regisztrált	adatok	Vásárló	által	történő
megváltoztatásából	eredő	kárért,	hibáért	semminemű	felelősség	nem	terheli.

1.	 	Megrendelés

	

A	 felső	 menüsorokban	 található	 linkekre	 klikkelve	 találhatóak	 a	 konkrét	 termékek	 és	 a	 hozzájuk	 kapcsolódó	 információk.	 A
Weboldalon	 lehetőség	van	kulcsszó	alapján	 terméket	keresni.	A	keresési	 feltételeknek	megfelelő	 termék	 találatok	a	kategóriákhoz
hasonlóan	listaszerűen	jelennek	meg.

	

A	 vásárolandó	 termékek	 lényeges	 tulajdonságait,	 jellemzőit,	 az	 áruk	 használatára	 vonatkozó	 utasításokat	 a	 konkrét	 árucikk
információs	oldaláról	 lehet	megismerni	 azzal,	 hogy	az	 áru	 tényleges	 tulajdonságait	 a	 „Részletek”	menügombra	kattintva	 találja.	A
Vállalkozás	szerződésszerű	teljesítésének	minősül,	ha	a	termék	a	Weboldalon	vagy	a	használati	utasításban	nyújtott	tájékoztatásnál
kedvezőbb,	előnyösebb	tulajdonságokkal	rendelkezik.	Ha	a	vásárlás	előtt	az	áruval	kapcsolatban	kérdése	merülne	fel,	Vállalkozásunk
készséggel	áll	 rendelkezésére.	Az	általunk	 forgalmazott	 termék	-	ahol	ezt	a	 jogszabályok	előírják	-	használati	utasítását	az	áruhoz
mellékeljük.	 Ha	 véletlenül	 nem	 kapná	 kézhez	 az	 áruval	 együtt	 a	 kötelező	 használati	 utasítást,	 azt	 azonnal	 -	 mielőtt	 az	 árut
használatba	veszi	-	jelezze	Vállalkozásunknál,	pótoljuk.

	

Amennyiben	 a	 Weboldalon	 található	 bármely	 áru	 minőségével,	 alapvető	 tulajdonságával,	 használatával,	 használhatóságával
kapcsolatban,	a	weboldalon	közölteknél	több	információra	van	szüksége,	kérjük,	forduljon	Vállalkozásunkhoz.

	

A	vételár	mindig	a	kiválasztott	termék	mellett	feltüntetett	összeg	azzal,	hogy	a	Vállalkozás	alanyi	áfa-mentes.	A	termékek	vételára
nem	 tartalmazza	 a	 kiszállítás	 költségét.	 A	 termékek	 ára	 magyar	 forintban	 (Ft)	 van	 feltüntetve.	 A	 Weboldalról	 megrendelhető
termékek	árai	változtatásának	jogát	a	Vállalkozás	fenntartja	azzal,	hogy	a	módosítás	a	Weboldalon	való	megjelenéssel	egyidejűleg
lép	hatályba.	A	módosítás	a	már	megrendelt	termékek	vételárát	kedvezőtlenül	nem	befolyásolja.	Amennyiben	a	Vállalkozás	minden
gondossága	 ellenére	 hibás	 ár	 kerül	 a	 Weboldal	 felületére,	 különös	 tekintettel	 a	 nyilvánvalóan	 téves,	 pl.	 a	 termék	 közismert,
általánosan	 elfogadott	 vagy	 becsült	 árától	 jelentősen	 eltérő,	 esetleg	 rendszerhiba	miatt	megjelenő	 "0"	 Ft-os	 vagy	 "1"	 Ft-os	 árra,
akkor	 a	 Vállalkozás	 nem	 köteles	 a	 terméket	 hibás	 áron	 szállítani,	 hanem	 felajánlhatja	 a	 helyes	 áron	 történő	 szállítást,	 amelynek
ismeretében	a	Vásárló	elállhat	vásárlási	szándékától.

	

A	 kiválasztott	 termékeket	 a	 mellettük	 található	 „Kosárba"	 feliratú	 linkre	 klikkelve	 teheti	 az	 áruház	 kosarába,	 melyek	 rendelési
mennyisége	 egyszerűen	 módosítható	 a	 feltüntetett	 darabszám	 megváltoztatásával.	 A	 „Módosít"	 gomb	 megnyomásakor	 ismételt
árkalkuláció	történik,	míg	a	piros	X-et	ábrázoló	Töröl	gomb	segítségével	a	kiválasztott	termék	egyszerűen	eltávolítható.	A	vásárlást	a
„Vissza"	gomb	megnyomásával,	vagy	bármely	termékkategória	egyikének	kiválasztásával	folytathatja.

	

Ha	 vásárlását	 befejezte	 és	 szeretné	megrendelni	 a	 kiválasztott	 termékeket,	 úgy	 az	 áruátvétel	módjának	 kiválasztását	 követően	 a
rendszer	azonnal	kiszámítja	az	adott	szállítási	módhoz	tartozó	szállítási	díjat	és	az	áruátvételkor	fizetendő	összeget.	Amennyiben	a
szállítás	díjmentes,	a	megrendelésnél	a	szállítási	költség	nem	kerül	megjelenítésre.

	



Ezt	követően	a	lap	alján	található	„Megrendelem"	gombra	klikkelve	adhatja	le	megrendelését.	Amennyiben	a	megrendelés	rögzítése
után	(pl.:	a	visszaigazoló	e-mailben)	észlel	hibás	adatot,	azt	haladéktalanul,	de	legfeljebb	24	órán	belül	köteles	jelezni	a	Vállalkozás
felé.	A	Webáruház	a	megrendelések	 leadását	követően	48	órán	belül	visszaigazolást	küld	a	Vásárló	e-mail	címére.	A	visszaigazoló
levél	tartalmazza	a	megrendeléssel	kapcsolatos	összes	információt.	Mivel	az	értesítés	a	Vásárló	által	megadott	e-mail	címre	történik,
ezért	annak	korrekt	elérhetősége	a	Vásárló	felelőssége.

	

A	rendszer	által	küldött	automata	visszaigazolás	nem	egyenértékű	a	Vállalkozás	visszaigazolásával.

	

A	megrendelés	feldolgozása:

A	 megrendelések	 feldolgozása	 munkanapokon	 9-17	 óráig	 történik.	 Természetesen	 a	 Vásárlók	 ezen	 időintervallumon	 kívül	 is
leadhatják	a	megrendelést,	mely	a	következő	munkanapon	kerül	feldolgozásra.

	

A	megrendelés	teljesítése:

A	megrendelt	termékeket	1-10	munkanapon	belül	házhoz	szállítjuk,	illetve	postázzuk.

	

	

1.	 Ajánlati	kötöttség,	visszaigazolás

	

Az	Vásárló	által	elküldött	megrendelés	(ajánlat)	megérkezését	a	Vállalkozás	késedelem	nélkül,	automatikus	visszaigazoló	e-mail	útján
legkésőbb	48	órán	belül	visszaigazolja	a	Vásárló	 részére,	mely	visszaigazoló	e-mail	 tartalmazza	a	Vásárló	által	a	vásárlás,	vagy	a
regisztráció	 során	 megadott	 adatokat	 (pl.	 számlázási	 és	 szállítási	 információk),	 a	 rendelés	 azonosítóját,	 a	 megrendelt	 terméket,
mennyiségét,	a	termék	árát,	szállítási	költséget	és	a	fizetendő	végösszeget.	Ez	a	visszaigazoló	email	kizárólag	tájékoztatja	a	Vásárlót
arról,	hogy	a	megrendelése	a	Vállalkozáshoz	megérkezett.	Ezen	visszaigazoló	automatikus	email	nem	minősül	a	Vállalkozás	részéről	a
Vásárló	által	tett	ajánlat	elfogadásának,	és	ezen	visszaigazolással	érvényes	szerződés	nem	jön	létre	a	Vállalkozás	és	Vásárló	között.

	

Az	esetben,	ha	nem	kapott	visszaigazoló	e-mailt,	akkor	kérjük	ellenőrizze	a	megadott	e-mail	címét,	mert	valószínűleg	el	lett	írva.

	

A	Vállalkozás	a	Vásárló	megrendelését	(ajánlatát)	külön	elfogadó	e-mail	útján	fogadja	el,	melyben	az	Ügyfelet	tájékoztatja	egyebek
mellett	a	szerződés	létrejöttéről,	illetve	a	várható	szállítás	idejéről.	Érvényes	szerződés	a	felek	között	ekkor	jön	létre.

	

A	Vásárló	mentesül	az	ajánlati	kötöttség	alól,	ha	késedelem	nélkül,	vagyis	48	órán	belül	nem	kapja	meg	a	Vállalkozástól	az	elküldött
rendelésére	vonatkozó	külön	elfogadó	e-mailt.

	

A	megrendelés	elektronikus	úton	megkötött	szerződésnek	minősül,	amelyre	a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény,	az
elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	információs	társadalommal	összefüggő	szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	szóló
2001.	évi	CVIII.	törvényben	foglaltak	irányadóak.

	

	

1.	 Számla

	

A	Vállalkozás	papír	alapú	számlát	bocsát	ki.

	

A	 számlát	mindig	a	 termékkel	együtt	a	 csomagban	 találja.	Ha	valamilyen	hiba	 folytán	nem	 talál	 számlát	az	elküldött	 csomagban,
kérjük,	mindenképpen	 jelezze	 felénk,	 és	 levélben	pótoljuk	 azt.	Ha	 a	Vásárló	 egyes	 tételekről	 külön	 számlát	 szeretne	 kérni,	 akkor
azokat	külön	kell	megrendelnie,	vagy	e-mailban	megjegyzésként	jelezni	a	külön	tételek	számlázását.

	

Előre	utalás	esetén	elküldjük	a	számla	végösszegét	a	kiszállítási	költséggel	együtt.

	

	

	

	

1.	 Fizetési	feltételek

	

Üzemeltető:	Borsányi	Gergely	egyéni	vállakozó

székhely,	egyben	postai	cím:	1054	Budapest,	Alkotmány	u.	18.	fszt.	1.

nyilvántartási	szám:	55414506

adószám:	56737491-1-41

Fizetési	módok:

Előre	utalás,	majd	a	termék	kiszállítása	vagy	postai	úton	történő	megküldése
Utánvétes	fizetés	a	postának,	vagy	a	Vállalkozásnak
Barion

Az	online	bankkártyás	fizetések	a	Barion	rendszerén	keresztül	valósulnak	meg.	A	bankkártya	adatok	a	kereskedőhöz	nem	jutnak	el.	A
szolgáltatást	 nyújtó	 Barion	 Payment	 Zrt.	 a	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 felügyelete	 alatt	 álló	 intézmény,	 engedélyének	 száma:	 H-EN-I-
1064/2013.

További	információk:	Amennyiben	a	terméket	utánvéttel	kéri	és	a	szerződés	létrejötte	ellenére	nem	veszi	át,	akkor	ebben	az	esetben
a	Vásárló	köteles	a	kiszállítási	díját	megfizetni.

	

	



1.	 Szállítási	feltételek

	

A	Weboldalon	megrendelt	 termékeket	 a	 Vállalkozás	 a	 Vásárlónak	 e-mailben	 küldött	 rendelési	 visszaigazolásban	 szereplő	 szállítási
címre	teljesíti.

	

Szállítási	módok,	átvételi	lehetőségek:

kiszállítás	a	Vállalkozás	által
postai	úton

	

Postai	kiszállítás	esetén	-	amennyiben	nem	tartózkodnak	a	megadott	címen	a	kiszállítás	időpontjában	-	akkor	a	postás	értesítőt	fog
hagyni	és	utána	még	10	napig	van	lehetőség	átvenni	a	terméket	a	helyi	postán.

	

A	vállalkozásunk	által	kiszállításnál	mindenképpen	időpont	egyeztetés	után	szállítunk	ki	a	megadott	címre.

	

Szállítási	határidő:	1-10	munkanap.

Amennyiben	ettől	eltér,	értesítést	küldünk.

	

Szállítási	díjak:

Budapest	területén	belüli	kiszállítás	esetén	35.000,-Ft	alatt	1.500,-Ft,	35.000,-Ft-tól	ingyenes.

Pest	megyén	belüli	kiszállítás	esetén	45.000,-Ft	alatt	1.500,-Ft,	45.000,-Ft-tól	ingyenes.

Postai	kiszállítás	esetén	49.998,-Ft-ig	2.500,-Ft,	49.999,-Ft-tól	ingyenes.

	

A	Vásárló	a	Vállalkozás	által	biztosított	fizetési	és	szállítási	módokról	a	„Fizetés”,	illetve	„Szállítás”	menüpont	alatt	is	tájékozódhat.

	

Amennyiben	 az	 átvételkor	 láthatóan	 sérült	 a	 csomagolás	 vagy	 a	 termék,	 és	 a	 sérülés	 az	 áru	 átvételét	megelőzően	 keletkezett,	 a
termék	visszavételét,	illetve	cseréjét	a	Vállalkozás	díjmentesen	biztosítja.

	

A	Vállalkozás	-	eltérő	megállapodás	hiányában	-	a	szerződés	megkötését	követően	késedelem	nélkül,	de	 legkésőbb	harminc	napon
belül	 köteles	 a	 Vásárló	 rendelkezésére	 bocsátani	 (kiszállítani)	 a	 terméket.	 A	 Vállalkozás	 késedelme	 esetén	 a	 Vásárló	 jogosult
póthatáridőt	tűzni.	Ha	a	Vállalkozás	a	póthatáridőn	belül	nem	teljesít,	a	Vásárló	jogosult	a	szerződéstől	elállni.	A	Vásárló	póthatáridő
tűzése	nélkül	akkor	 jogosult	a	szerződéstől	elállni,	ha	a	Vállalkozás	a	szerződés	 teljesítését	megtagadta	vagy	a	szerződést	a	 felek
megállapodása	szerint	vagy	a	termék	felismerhető	rendeltetésénél	fogva	a	meghatározott	teljesítési	időben	-	és	nem	máskor	-	kellett
volna	teljesíteni.

	

	

1.	 Az	elállás	joga

	

Az	 e	 pontban	 foglaltak	 kizárólag	 a	 szakmája,	 foglalkozása	 vagy	 üzleti	 tevékenysége	 körén	 kívül	 eljáró	 természetes	 személyre
vonatkoznak,	aki	árut	vesz,	rendel,	kap,	használ,	igénybe	vesz,	valamint	az	áruval	kapcsolatos	kereskedelmi	kommunikáció,	ajánlat
címzettje	(a	továbbiakban	„Fogyasztó”).

	

Fogyasztó	 jogosult	 a	 termék	 adásvételére	 irányuló	 szerződés	 esetén	 a	 terméknek,	 több	 termék	 szolgáltatásakor	 az	 utoljára
szolgáltatott	 terméknek,	 a	 fogyasztó	 vagy	 az	 általa	 megjelölt,	 a	 fuvarozótól	 eltérő	 harmadik	 személy	 általi	 átvételének	 napjától
számított	tizennégy	(14)	napon	belül	a	szerződéstől	indokolás	nélkül	elállni.

	

Fogyasztó	a	szerződés	megkötésének	a	napja	és	a	termék	átvételének	napja	közötti	időszakban	is	gyakorolja	elállási	jogát.

	

12.1.	Elállási	jog	gyakorlásának	a	menete

	

A	45/2014.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	értelmében	a	vásárló	indoklás	nélkül	elállhat	a	vásárlástól	a	kézhezvételtől	(termék	átvételétől)
számított	14	napon	belül.	A	vásárló	elállási	jogát	az	erre	vonatkozó	egyértelmű	nyilatkozat	útján,	illetőleg	a	45/2014.	(II.	26.)	Korm.
rendelet	2.	számú	mellékletében	található	nyilatkozat-minta	felhasználásával	gyakorolhatja.	Tehát	ha	a	Fogyasztó	elállási	jogával	élni
kíván,	elállási	szándékát	tartalmazó	egyértelmű	nyilatkozatát	köteles	eljuttatni	(például	postán	vagy	elektronikus	úton	küldött	 levél
útján)	a	jelen	ÁSZF	1.	pontjában	feltüntetett	elérhetőségek	igénybevételével	a	Vállalkozás	részére.

	

Fogyasztó	határidőben	gyakorolja	elállási	 jogát,	ha	a	 fent	megjelölt	határidő	 lejárta	előtt	elküldi	elállási	nyilatkozatát	a	Vállalkozás
részére.	 A	 Fogyasztót	 terheli	 annak	 bizonyítása,	 hogy	 elállási	 jogát	 a	 12.	 pontban	 meghatározott	 rendelkezéseknek	 megfelelően
gyakorolta.

	

Mindkét	 esetben	 a	 Vállalkozás	 e-mailben	 haladéktalanul	 visszaigazolja	 a	 Fogyasztó	 elállási	 nyilatkozatának	megérkezését.	 Írásban
történő	elállás	esetén	azt	határidőben	érvényesítettnek	kell	tekinteni,	ha	Fogyasztó	az	erre	irányuló	nyilatkozatát	14	naptári	napon
belül	 (akár	a	14.	naptári	napon)	elküldi	a	Vállalkozásnak.	Postai	úton	 történő	 jelzés	alkalmával	a	postára	adás	dátumát,	e-mailen
keresztül	történő	értesítés	esetén	az	e-mail	küldésének	idejét	veszi	figyelembe	a	Vállalkozás	a	határidő	számítás	szempontjából.

A	Fogyasztó	levelét	ajánlott	küldeményként	adja	postára,	hogy	hitelt	érdemlően	bizonyítható	legyen	a	feladás	dátuma.

	

Fogyasztó	elállás	esetén	köteles	a	megrendelt	terméket	a	Vállalkozás	1.	pontjában	feltüntetett	címére	indokolatlan	késedelem	nélkül,
de	 legkésőbb	 elállási	 nyilatkozatának	 közlésétől	 számított	 14	 napon	 belül	 visszaküldeni.	 A	 határidő	 betartottnak	 minősül,	 ha
Fogyasztó	a	14	napos	határidő	letelte	előtt	elküldi	(postára	adja	vagy	az	általa	megrendelt	futárnak	átadja)	a	terméket.



	

A	 termék	 Vállalkozás	 címére	 történő	 visszaküldésének	 költsége	 Fogyasztót	 terheli.	 A	 Vállalkozásnak	 az	 utánvéttel	 visszaküldött
csomagot	 nem	áll	módjában	 átvenni.	 A	 termék	 visszaküldésének	 költségén	 kívül	 az	 elállás	 kapcsán	 a	 Fogyasztót	 semmilyen	más
költség	nem	terheli.

	

Ha	 Fogyasztó	 eláll	 a	 szerződéstől,	 haladéktalanul,	 de	 legkésőbb	 a	 Fogyasztó	 elállási	 nyilatkozatának	 kézhezvételétől	 számított	 14
napon	 belül	 a	 Vállalkozás	 visszatéríti	 a	 Fogyasztó	 által	 teljesített	 valamennyi	 ellenszolgáltatást,	 ideértve	 a	 kiszállításért	 fizetett
költséget	is,	kivéve	azokat	a	többletköltségeket,	amelyek	amiatt	merültek	fel,	hogy	Fogyasztó	a	Vállalkozás	által	felkínált,	legolcsóbb
szokásos	 szállítási	 módtól	 eltérő	 szállítási	 módot	 választott.	 A	 Vállalkozás	 jogosult	 a	 visszatérítést	 mindaddig	 visszatartani,	 amíg
vissza	nem	kapta	a	 terméket,	vagy	Fogyasztó	nem	 igazolta	hitelt	érdemlően,	hogy	azt	visszaküldte.	A	kettő	közül	a	Vállalkozás	a
korábbi	időpontot	veszi	figyelembe.

A	visszatérítés	során	az	eredeti	ügylet	 során	alkalmazott	 fizetési	móddal	egyező	 fizetési	módot	alkalmaz	a	Vállalkozás,	kivéve,	ha
Fogyasztó	 más	 fizetési	 mód	 igénybevételéhez	 kifejezetten	 a	 hozzájárulását	 adja.	 E	 visszatérítési	 mód	 alkalmazásából	 kifolyólag
Fogyasztót	semmilyen	többletköltség	nem	terheli.

	

Fogyasztó	 kizárólag	 akkor	 vonható	 felelősségre	 a	 termékben	 bekövetkezett	 értékcsökkenésért,	 ha	 az	 a	 termék	 jellegének,
tulajdonságainak	megállapításához	szükséges	használatot	meghaladó	használat	miatt	következett	be.

	

12.2.	A	Fogyasztó	nem	gyakorolhatja	a	fent	részletezett,	indokolás	nélküli	elállási	jogát

	

a	 szolgáltatás	 nyújtására	 irányuló	 szerződés	 esetében	 a	 szolgáltatás	 egészének	 teljesítését	 követően,	 ha	 a	 Vállalkozás	 a
teljesítést	 a	 Fogyasztó	 kifejezett,	 előzetes	 beleegyezésével	 kezdte	meg,	 és	 a	 fogyasztó	 tudomásul	 vette,	 hogy	 a	 szolgáltatás
egészének	teljesítését	követően	felmondási	jogát	elveszíti;
olyan	 termék	 vagy	 szolgáltatás	 tekintetében,	 amelynek	 ára,	 illetve	 díja	 a	 pénzpiac	 Vállalkozás	 által	 nem	 befolyásolható,	 a
45/2014.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	20.	§	(2)	bekezdése	szerinti	elállási	határidő	alatt	is	lehetséges	ingadozásától	függ;
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;
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;
olyan	 alkoholtartalmú	 ital	 tekintetében,	 amelynek	 tényleges	 értéke	 a	 Vállalkozás	 által	 nem	 befolyásolható	 módon	 a	 piaci
ingadozásoktól	 függ,	 és	 amelynek	áráról	 a	 felek	 az	 adásvételi	 szerződés	megkötésekor	 állapodtak	meg,	 azonban	a	 szerződés
teljesítésére	csak	a	megkötéstől	számított	harmincadik	napot	követően	kerül	sor;
olyan	 vállalkozási	 szerződés	 esetében,	 amelynél	 a	 Vállalkozás	 a	 Fogyasztó	 kifejezett	 kérésére	 keresi	 fel	 a	 Fogyasztót	 sürgős
javítási	 vagy	 karbantartási	 munkálatok	 elvégzése	 céljából;	 ilyen	 esetben	 az	 elállási	 jog	 a	 Fogyasztó	 által	 kifejezetten	 kért
szolgáltatásokon	és	a	karbantartás	vagy	a	javítás	elvégzéséhez	felhasznált	cserealkatrészeken	felül	kínált	szolgáltatásokra	vagy
termékekre	kiterjed;
lezárt	 csomagolású	 hang-,	 illetve	 képfelvétel,	 valamint	 számítógépes	 szoftver	 példányának	 adásvétele	 tekintetében,	 ha	 az
átadást	követően	a	fogyasztó	a	csomagolást	felbontotta;
hírlap,	folyóirat	és	időszaki	lap	tekintetében,	az	előfizetéses	szerződések	kivételével;
nyilvános	árverésen	megkötött	szerződések	esetében;
lakáscélú	szolgáltatás	kivételével	szállásnyújtásra	 irányuló	szerződés,	fuvarozás,	személygépjármű-kölcsönzés,	étkeztetés	vagy
szabadidős	 tevékenységekhez	 kapcsolódó	 szolgáltatásra	 irányuló	 szerződés	 esetében,	 ha	 a	 szerződésben	 meghatározott
teljesítési	határnapot	vagy	határidőt	kötöttek	ki;
a	 nem	 tárgyi	 adathordozón	 nyújtott	 digitális	 adattartalom	 tekintetében,	 ha	 a	 Vállalkozás	 a	 Fogyasztó	 kifejezett,	 előzetes
beleegyezésével	kezdte	meg	a	teljesítést,	és	a	Fogyasztó	e	beleegyezésével	egyidejűleg	nyilatkozott	annak	tudomásul	vételéről,
hogy	a	teljesítés	megkezdését	követően	elveszíti	a	45/2014.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	20.	§	szerinti	jogát.

Letölthető:	Elállási	nyilatkozat	minta

	

	

1.	 Hibás	teljesítés	esetén	érvényesíthető	jogok

	

A	vállalkozás	hibás	teljesítése	esetén	a	Vásárló	által	érvényesíthető	jogok:

	

13.1.	Kellékszavatosság

	

A	Vásárló	a	Vállalkozás	hibás	teljesítése	esetén	a	Vállalkozással	szemben	kellékszavatossági	igényt	érvényesíthet.

	

Fogyasztói	 szerződés	esetén	a	Vásárló	az	átvétel	 időpontjától	 számított	2	éves	elévülési	határidő	alatt	érvényesítheti	 szavatossági
igényeit,	 azokért	 a	 termékhibákért,	 amelyek	 a	 termék	 átadása	 időpontjában	 már	 léteztek.	 Két	 éves	 elévülési	 határidőn	 túl
kellékszavatossági	jogait	a	Vásárló	érvényesíteni	már	nem	tudja.

Nem	fogyasztóval	kötött	szerződés	esetén	a	jogosult	az	átvétel	 időpontjától	számított	1	éves	elévülési	határidő	alatt	érvényesítheti
szavatossági	igényeit.

	

A	Vásárló	–	választása	szerint	–	kijavítást	vagy	kicserélést	kérhet,	kivéve,	ha	az	ezek	közül	a	Vásárló	által	választott	igény	teljesítése
lehetetlen	vagy	a	Vállalkozás	számára	más	 igénye	 teljesítéséhez	képest	aránytalan	 többletköltséggel	 járna.	Ha	a	kijavítást	vagy	a
kicserélést	 az	 Vásárló	 nem	 kérte,	 illetve	 nem	 kérhette,	 úgy	 igényelheti	 az	 ellenszolgáltatás	 arányos	 leszállítását	 vagy	 a	 hibát	 a
Vállalkozás	 költségére	 a	 Vásárló	 is	 kijavíthatja,	 illetve	 mással	 kijavíttathatja	 vagy	 –	 végső	 esetben	 –	 a	 szerződéstől	 is	 elállhat.
Jelentéktelen	hiba	miatt	elállásnak	nincs	helye.

	

A	Vásárló	a	választott	kellékszavatossági	jogáról	egy	másikra	is	áttérhet,	az	áttérés	költségét	azonban	köteles	viselni,	kivéve,	ha	az
indokolt	volt,	vagy	arra	a	Vállalkozás	adott	okot.



	

A	Vásárló	köteles	a	hibát	annak	felfedezése	után	haladéktalanul,	de	nem	később,	mint	a	hiba	felfedezésétől	számított	kettő	hónapon
belül	közölni	a	Vállalkozással.

	

A	Vásárló	közvetlenül	a	Vállalkozással	szemben	érvényesítheti	kellékszavatossági	igényét.

	

A	szerződés	teljesítésétől	számított	hat	hónapon	belül	a	kellékszavatossági	igénye	érvényesítésének	a	hiba	közlésén	túl	nincs	egyéb
feltétele,	ha	a	Vásárló	igazolja,	hogy	a	terméket	a	Vállalkozástól	vásárolta	(számla	vagy	a	számla	másolatának	bemutatásával).	Ilyen
esetben	a	Vállalkozás	csak	akkor	mentesül	a	szavatosság	alól,	ha	ezt	a	vélelmet	megdönti,	vagyis	bizonyítja,	hogy	a	termék	hibája	a
Vásárló	 részére	 történő	 átadást	 követően	 keletkezett.	 Amennyiben	 a	 Vállalkozás	 bizonyítani	 tudja,	 hogy	 a	 hiba	 oka	 a	 Vásárlónak
felróható	 okból	 keletkezett,	 nem	köteles	 a	 Vásárló	 által	 támasztott	 szavatossági	 igénynek	 helyt	 adni.	 A	 teljesítéstől	 számított	 hat
hónap	eltelte	után	azonban	már	a	Vásárló	köteles	bizonyítani,	hogy	az	általa	felismert	hiba	már	a	teljesítés	időpontjában	is	megvolt.
Ha	a	Vásárló	a	szavatossági	 igényét	a	terméktől	-	a	megjelölt	hiba	szempontjából	-	elkülöníthető	része	tekintetében	érvényesíti,	a
szavatossági	igény	a	termék	egyéb	részeire	nem	minősül	érvényesítettnek.

	

13.2.	Termékszavatosság

	

A	 termék	 hibája	 esetén	 a	 Fogyasztónak	 minősülő	 vásárló	 –	 választása	 szerint	 –	 az	 13.1.	 pontban	 meghatározott	 jogot	 vagy
termékszavatossági	igényt	érvényesíthet.

	

A	Vásárlót	azonban	nem	illeti	meg	az	a	jog,	hogy	ugyanazon	hiba	miatt	kellékszavatossági	és	termékszavatossági	igényt	egyszerre,
egymással	párhuzamosan	érvényesítsen.	Termékszavatossági	igény	eredményes	érvényesítése	esetén	azonban	a	kicserélt	termékre,
illetve	kijavított	részre	vonatkozó	kellékszavatossági	igényét	a	Vásárló	a	gyártóval	szemben	érvényesítheti.

	

Termékszavatossági	igényként	a	Vásárló	kizárólag	a	hibás	termék	kijavítását	vagy	kicserélését	kérheti.

	

A	termék	hibáját	termékszavatossági	igény	érvényesítése	esetén	a	Vásárlónak	kell	bizonyítania.	Egy	termék	akkor	minősül	hibásnak,
ha	az	nem	felel	meg	a	forgalomba	hozatalakor	hatályos	minőségi	követelményeknek	vagy,	ha	nem	rendelkezik	a	gyártó	által	adott
leírásban	szereplő	tulajdonságokkal.

	

Termékszavatossági	 igényét	 a	 Vásárló	 a	 termék	 gyártó	 általi	 forgalomba	 hozatalától	 számított	 két	 éven	 belül	 érvényesítheti.	 E
határidő	elteltével	e	jogosultságát	elveszti.	A	Vásárló	a	hiba	felfedezése	után	késedelem	nélkül	köteles	a	hibát	a	gyártóval	közölni.	A
hiba	felfedezésétől	számított	két	hónapon	belül	közölt	hibát	késedelem	nélkül	közöltnek	kell	tekinteni.	A	közlés	késedelméből	eredő
kárért	 a	 fogyasztó	 felelős.	 A	 Vásárló	 termékszavatossági	 igényét	 az	 ingó	 dolog	 gyártójával	 vagy	 forgalmazójával	 (Vállalkozás)
szemben	gyakorolhatja.

	

A	 Ptk.	 értelmében	 gyártónak	 minősül	 a	 termék	 előállítója	 és	 forgalmazója.	 A	 gyártó,	 forgalmazó	 (Vállalkozás)	 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	(Vállalkozás)	a	mentesüléshez	elegendő	egy	okot	bizonyítania.

	

13.3.	Kötelező	jótállás

	

A	 Vállalkozást	 a	 151/2003.	 (IX.22.)	 Korm.	 rendeletben	 meghatározott	 termékekre	 vonatkozóan,	 az	 ott	 meghatározott	 feltételek
fennállása	esetén	a	Polgári	Törvénykönyv	és	a	151/2003.	(IX.22.)	Korm.	rendelet	alapján	 jótállási	kötelezettség	terheli,	amely	azt
jelenti,	 hogy	 a	 jótállás	 időtartama	 alatt	 a	 felelősség	 alól	 csak	 akkor	 mentesül,	 ha	 bizonyítja,	 hogy	 a	 hiba	 a	 termék	 nem
rendeltetésszerű	használatára	vezethető	vissza.

	

A	 jótállás	 időtartama	 (a	 jótállási	 idő)	a	 tényleges	 teljesítéssel,	 tehát	a	 terméknek	a	Fogyasztó	 részére	 történő	átadásával,	 vagy	a
termék	üzembe	helyezésével	kezdődik.

	

Tartós	fogyasztási	cikknek	minősülnek	az	egyes	tartós	fogyasztási	cikkekre	vonatkozó	kötelező	jótállásról	szóló	151/2003.	(IX.22.)
Korm.	rendelet	mellékletében	felsorolt	termékek.

	

A	jótállás	időtartama:

10	000	forintot	elérő,	de	100	000	forintot	meg	nem	haladó	eladási	ár	esetén	egy	év,
100	000	forintot	meghaladó,	de	250	000	forintot	meg	nem	haladó	eladási	ár	esetén	két	év,
250	000	forint	eladási	ár	felett	három	év.

E	határidők	elmulasztása	jogvesztéssel	jár	azzal,	hogy	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.

	

A	 rendelet	 (tárgyi)	 hatálya	 csakis	 az	 új,	 Magyarország	 területén	 kötött	 fogyasztói	 szerződés	 keretében	 értékesített	 és	 a	 rendelet
mellékletében	felsorolt	termékekre	vonatkozik.

	

Jótállás	esetén	a	Fogyasztót	ugyanazon	jogok	illetik	meg,	mint	a	13.1.	pontban,	a	kellékszavatosságról	szóló	részben	feltüntetettek.
A	 Vállalkozás	 jótállási	 kötelezettsége	 alól	 csak	 abban	 az	 esetben	 mentesül,	 ha	 bizonyítja,	 hogy	 a	 hiba	 oka	 a	 teljesítés	 után



keletkezett.	A	Fogyasztót	azonban	nem	illeti	meg	az	a	jog,	hogy	ugyanazon	hiba	miatt	kellékszavatossági	és	jótállási	igényt,	illetve
termékszavatossági	és	jótállási	igényt	egyszerre,	egymással	párhuzamosan	érvényesítsen.	Ezen	korlátozásoktól	függetlenül	Vásárlót
a	jótállásból	fakadó	jogok	a	13.1	és	a	13.2	pontokban	meghatározott	jogosultságoktól	függetlenül	megilletik.

	

A	jótállásból	eredő	jogok	a	jótállási	jeggyel	érvényesíthetőek.	A	jótállási	jegy	szabálytalan	kiállítása	vagy	a	jótállási	jegy	Fogyasztó
rendelkezésére	bocsátásának	elmaradása	a	jótállás	érvényességét	nem	érinti.	A	jótállási	jegy	fogyasztó	rendelkezésére	bocsátásának
elmaradása	 esetén	 a	 szerződés	 megkötését	 bizonyítottnak	 kell	 tekinteni,	 ha	 az	 ellenérték	 megfizetését	 igazoló	 bizonylatot	 -	 az
általános	 forgalmi	 adóról	 szóló	 törvény	 alapján	 kibocsátott	 számlát	 vagy	 nyugtát	 -	 a	 Fogyasztó	 bemutatja.	 Ebben	 az	 esetben	 a
jótállásból	eredő	jogok	az	ellenérték	megfizetését	igazoló	bizonylattal	érvényesíthetőek.

1.	 Szavatossági,	jótállási	igények	érvényesítése

	

A	szavatossági	és	jótállási	igényeit	Vásárló/Fogyasztó	az	alábbi	elérhetőségeken	érvényesítheti:

	

név:	Borsányi	Gergely

levelezési	cím:	1054	Budapest,	Alkotmány	u.	18.	fszt.	1.

telefonszám:	+36300128632

e-mail	cím:	fatraihairshop@gmail.com

	

	

1.	 Panaszok	kezelése

	

A	Vásárló	a	Vállalkozás	tevékenységével	kapcsolatos	panaszait	az	alábbi	elérhetőségeken	tudja	bejelenteni:

	

név:	Borsányi	Gergely

levelezési	cím:	1054	Budapest,	Alkotmány	u.	18.	fszt.	1.

telefonszám:	+36300128632

e-mail	cím:	fatraihairshop@gmail.com

	

A	Vállalkozás	a	szóbeli	panaszt,	amennyiben	arra	lehetősége	van,	azonnal	orvosolja.	Ha	a	szóbeli	panasz	azonnali	orvoslására	nincs
lehetőség,	 a	 panasz	 jellegéből	 adódóan,	 vagy	 ha	 a	 Vásárló	 a	 panasz	 kezelésével	 nem	 ért	 egyet,	 akkor	 a	 Vállalkozás	 a	 panaszról
jegyzőkönyvet	–	melyet	öt	évig,	a	panaszra	tett	érdemi	válaszával	együtt	őriz	-	vesz	fel.	A	Vállalkozás	a	jegyzőkönyv	egy	példányát
személyesen	 közölt	 szóbeli	 panasz	 esetén	 helyben	 köteles	 a	 Vásárlónak	 átadni,	 vagy	 ha	 ez	 nem	 lehetséges,	 akkor	 az	 alább
részletezett	írásbeli	panaszra	vonatkozó	szabályok	szerint	köteles	eljárni.

	

A	Vállalkozás	a	telefonon	vagy	egyéb	elektronikus	hírközlési	szolgáltatás	felhasználásával	közölt	szóbeli	panasz	esetén	a	Vásárlónak
legkésőbb	 az	 érdemi	 válasszal	 egyidejűleg	 megküldi	 a	 jegyzőkönyv	 másolati	 példányát.	 Minden	 egyéb	 esetben	 a	 Vállalkozás	 az
írásbeli	panaszra	vonatkozó	szabályok	szerint	jár	el.

	

A	Vállalkozás	a	hozzá	írásban	érkezett	panaszt	30	napon	belül	érdemben	megválaszolja.	Az	intézkedés	jelen	szerződés	értelmében	a
postára	adást	jelenti.	A	panasz	elutasítása	esetén	a	Vállalkozás	az	elutasítás	indokáról	tájékoztatja	a	Vásárlót.

	

A	panaszkezelés	sikertelensége	esetén	a	Vásárló	az	alábbi	vitarendezési	fórumhoz	is	fordulhat:

A	Kereskedő	székhelye	szerint	illetékes	békéltető	testület:

Budapesti	Békéltető	Testület

címe:	1016	Budapest,	Krisztina	krt.	99.

telefonszáma:	(1)	488-2131

Fax	száma:	(1)	488-2186

E-mail	cím:	bekelteto.testulet@bkik.hu

	

Felügyelő	hatóságok:

	

Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóság	(adatvédelmi	ügyek)

1125	Budapest,	Szilágyi	Erzsébet	fasor	22/C.

Levelezési	cím:	1530	Budapest,	Postafiók:	5.

Telefon:	+36	-1-391-1400

Fax:	+36-1-391-1410

E-mail:	ugyfelszolgalat@naih.hu

	

Nemzeti	Fogyasztóvédelmi	Hatóság	(fogyasztóvédelmi	ügyek)

Cím:	1088	Budapest,	József	krt.	6.

Levelezési	cím:	1428	Budapest,	PF:	20.

Központi	telefonszám:	+36	1	459	4800

Faxszám:	+36	1	210	4677

	

az	illetékes	Területi	Főfelügyelőség

az	alábbi	linken	érhető	el	http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

mailto:fatraihairshop@gmail.com
mailto:fatraihairshop@gmail.com
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti


	

	

1.	 Felelősség

	

A	 Weboldalon	 található	 információk	 jóhiszeműen	 kerültek	 felhelyezésre,	 azonban	 azok	 kizárólag	 tájékoztató	 célt	 szolgálnak,	 az
információk	 pontosságáért,	 teljességéért	 Vállalkozás	 nem	 vállal	 felelősséget.	 A	 Vásárló	 a	Weboldalt	 kizárólag	 a	 saját	 kockázatára
használhatja,	és	elfogadja,	hogy	Vállalkozás	nem	vállal	felelősséget	a	használat	során	felmerülő	vagyoni	és	nem	vagyoni	károkért	a
szándékosan,	 súlyos	 gondatlansággal,	 vagy	 bűncselekménnyel	 okozott,	 továbbá	 az	 életet,	 testi	 épséget,	 egészséget	 megkárosító
szerződésszegésért	való	felelősségen	túlmenően.

	

Vállalkozás	kizár	minden	felelősséget	a	Weboldal	használói	által	tanúsított	magatartásért.

	

A	Vásárló	teljes	mértékben	és	kizárólagosan	felelős	saját	magatartásáért,	Vállalkozás	ilyen	esetben	teljes	mértékben	együttműködik
az	eljáró	hatóságokkal	a	jogsértések	felderítése	végett.	A	szolgáltatás	oldalai	olyan	kapcsolódási	pontokat	(linkeket)	tartalmazhatnak,
amely	más	 Vállalkozások	 oldalaira	 vezet.	 Ezen	 Vállalkozások	 adatvédelmi	 gyakorlatáért	 és	más	 tevékenységéért	 Vállalkozás	 nem
vállal	felelősséget.

	

A	Vásárlók	által	a	Weboldal	használata	során	esetlegesen	elérhetővé	tett	tartalmat	a	Vállalkozás	jogosult,	de	nem	köteles	ellenőrizni,
és	 a	 közzétett	 tartalmak	 tekintetében	 a	 Vállalkozás	 jogosult,	 de	 nem	 köteles	 jogellenes	 tevékenység	 folytatására	 utaló	 jeleket
keresni.	Az	internet	globális	jellege	miatt	a	Vásárló	elfogadja,	hogy	a	Weboldal	használata	során	a	vonatkozó	nemzeti	jogszabályok
rendelkezéseit	is	figyelembe	véve	jár	el.	Amennyiben	a	Weboldal	használatával	összefüggő	bármely	tevékenység	a	Vásárló	államának
joga	 szerint	 nem	 megengedett,	 a	 használatért	 kizárólag	 a	 Vásárlót	 terheli	 a	 felelősség.	 Amennyiben	 az	 Vásárló	 a	 Weboldalon
kifogásolható	tartalmat	észlel,	köteles	azt	haladéktalanul	jelezni	Vállalkozásnak.	Amennyiben	Vállalkozás	jóhiszemű	eljárása	során	a
jelzést	megalapozottnak	találja,	jogosult	az	információ	haladéktalan	törlésére	vagy	annak	módosítására.

	

A	 Weboldalon	 történő	 vásárlás	 feltételezi	 a	 Vásárló	 részéről	 az	 internet	 lehetőségeinek	 és	 korlátainak	 ismeretét	 és	 elfogadását,
különös	tekintettel	a	technikai	teljesítményekre	és	a	felmerülő	hibákra.	A	Vállalkozást	nem	terheli	felelősség,	ha	bármilyen	működési
hiba	észlelhető	az	internetes	hálózatban,	ami	megakadályozza	a	honlap	működését	és	a	vásárlást.	A	Weboldalon	található	képek	nem
minden	esetben	tökéletesen	azonosak	a	forgalomba	került	termék	képével.	A	képek	mintának	tekintendők,	az	eltérésekért	semmilyen
felelősséget	nem	vállalunk,	de	törekszünk	rá,	hogy	a	termékképek	 lehetőség	szerint	a	valóságot	tükrözzék.	A	termék	az	esetleges
képtől	való	eltérés	ellenére	a	leírásban	közölt	tulajdonságoknak	és	funkcióknak	megfelel.

	

	

1.	 Szerzői	jogok

	

A	szerzői	jogról	szóló	1999.	évi	LXXVI.	törvény	(továbbiakban:	Szjt.)	1.	§	(1)	bekezdése	értelmében	a	Weboldal	szerzői	jogvédelem
alatt	áll.

	

Vállalkozás	 a	 szerzői	 jogi	 jogosultja	 vagy	 a	 feljogosított	 felhasználója	 a	 Weboldalon,	 valamint	 a	 Weboldalon	 keresztül	 elérhető
szolgáltatások	 nyújtása	 során	 megjelenített	 valamennyi	 tartalomnak:	 bármely	 szerzői	 műnek,	 illetve	 más	 szellemi	 alkotásnak
(ideértve	 többek	 közt	 valamennyi	 grafikát	 és	 egyéb	 anyagokat,	 a	 Weboldal	 felületének	 elrendezését,	 szerkesztését,	 a	 használt
szoftveres	és	egyéb	megoldásokat,	ötletet,	megvalósítást).

	

A	 Weboldal	 tartalmának,	 valamint	 egyes	 részeinek	 fizikai	 vagy	 más	 adathordozóra	 mentése	 vagy	 kinyomtatása	 magáncélú
felhasználás	 céljából	 vagy	 a	 Vállalkozás	 előzetes	 írásbeli	 hozzájárulása	 esetén	 engedélyezett.	 A	 magáncélú	 felhasználáson	 túli
felhasználás	–	például	adatbázisban	történő	tárolás,	továbbadás,	közzé-	vagy	letölthetővé	tétel,	kereskedelmi	forgalomba	hozatal	–
kizárólag	a	Vállalkozás	előzetes	írásbeli	engedélyével	lehetséges.

	

A	 jelen	 ÁSZF-ben	 kifejezetten	meghatározott	 jogokon	 túlmenően	 a	 regisztráció,	 a	Weboldal	 használata,	 illetve	 az	 ÁSZF	 egyetlen
rendelkezése	sem	biztosít	jogot	a	Vásárlónak	a	Weboldal	felületén	szereplő	bármely	kereskedelmi	névnek	vagy	védjegynek	bármely
használatára,	 hasznosítására.	 A	 Weboldal	 rendeltetésszerű	 használatával	 járó	 megjelenítésen,	 az	 ehhez	 szükséges	 ideiglenes
többszörözésen	és	a	magáncélú	másolatkészítésen	túl	e	szellemi	alkotások	a	Vállalkozás	előzetes	írásbeli	engedélye	nélkül	semmilyen
egyéb	formában	nem	használhatók	fel	vagy	hasznosíthatók.

	

	

1.	 Egyéb	rendelkezések

A	Vállalkozás	bármikor	jogosult	jelen	ÁSZF	feltételeit	egyoldalúan	módosítani,	mely	a	Weboldalon	való	közzététellel	 lép	hatályba.	A
módosítások	hatályba	lépésekor	a	regisztrált	felhasználóknak	az	oldalra	történő	bejelentkezéskor	azokat	kifejezetten	el	kell	fogadniuk
az	oldal	használatához.

	

	

Budapest,	2021.	január	15.

	

	

	

	

Elállási/Felmondási	nyilatkozat	minta

Kizárólag	a	szerződéstől	való	elállási	szándék	esetén	töltse	ki	és	juttassa	vissza	az	alább	feltüntetett	elérhetőségek	valamelyikére.

	

Címzett	vállalkozás	adatai



	

név:	Borsányi	Gergely

levelezési	cím:	1054	Budapest,	Alkotmány	u.	18.	fszt.	1.

telefonszám:	+36300128632

e-mail	cím:	fatraihairshop@gmail.com

	

	

Alulírott	 kijelentem,	 hogy	 gyakorlom	 elállási/felmondási	 jogomat	 az	 alábbi	 termék/ek	 adásvételére,	 vagy	 az	 alábbi	 szolgáltatás
nyújtására	irányuló	szerződés	tekintetében:

	

Megrendelés	száma:………………………………………………………….

Termék	megnevezése:………………………………………………………..

Szerződéskötés	időpontja	/átvétel	időpontja:

	

A	fogyasztó	neve:………………………..

A	fogyasztó	címe:…………………………

A	fogyasztó	aláírása:	(kizárólag	papíron	tett	nyilatkozat	esetén)

Vásárlástól	való	Elállási	jog
1.	 Az	elállás	joga

	

Az	 e	 pontban	 foglaltak	 kizárólag	 a	 szakmája,	 foglalkozása	 vagy	 üzleti	 tevékenysége	 körén	 kívül	 eljáró	 természetes	 személyre
vonatkoznak,	aki	árut	vesz,	rendel,	kap,	használ,	igénybe	vesz,	valamint	az	áruval	kapcsolatos	kereskedelmi	kommunikáció,	ajánlat
címzettje	(a	továbbiakban	„Fogyasztó”).

	

Fogyasztó	 jogosult	 a	 termék	 adásvételére	 irányuló	 szerződés	 esetén	 a	 terméknek,	 több	 termék	 szolgáltatásakor	 az	 utoljára
szolgáltatott	 terméknek,	 a	 fogyasztó	 vagy	 az	 általa	 megjelölt,	 a	 fuvarozótól	 eltérő	 harmadik	 személy	 általi	 átvételének	 napjától
számított	tizennégy	(14)	napon	belül	a	szerződéstől	indokolás	nélkül	elállni.

	

Fogyasztó	a	szerződés	megkötésének	a	napja	és	a	termék	átvételének	napja	közötti	időszakban	is	gyakorolja	elállási	jogát.

	

12.1.	Elállási	jog	gyakorlásának	a	menete

	

A	45/2014.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	értelmében	a	vásárló	indoklás	nélkül	elállhat	a	vásárlástól	a	kézhezvételtől	(termék	átvételétől)
számított	14	napon	belül.	A	vásárló	elállási	jogát	az	erre	vonatkozó	egyértelmű	nyilatkozat	útján,	illetőleg	a	45/2014.	(II.	26.)	Korm.
rendelet	2.	számú	mellékletében	található	nyilatkozat-minta	felhasználásával	gyakorolhatja.	Tehát	ha	a	Fogyasztó	elállási	jogával	élni
kíván,	elállási	szándékát	tartalmazó	egyértelmű	nyilatkozatát	köteles	eljuttatni	(például	postán	vagy	elektronikus	úton	küldött	 levél
útján)	a	jelen	ÁSZF	1.	pontjában	feltüntetett	elérhetőségek	igénybevételével	a	Vállalkozás	részére.

	

Fogyasztó	határidőben	gyakorolja	elállási	 jogát,	ha	a	 fent	megjelölt	határidő	 lejárta	előtt	elküldi	elállási	nyilatkozatát	a	Vállalkozás
részére.	 A	 Fogyasztót	 terheli	 annak	 bizonyítása,	 hogy	 elállási	 jogát	 a	 12.	 pontban	 meghatározott	 rendelkezéseknek	 megfelelően
gyakorolta.

	

Mindkét	 esetben	 a	 Vállalkozás	 e-mailben	 haladéktalanul	 visszaigazolja	 a	 Fogyasztó	 elállási	 nyilatkozatának	megérkezését.	 Írásban
történő	elállás	esetén	azt	határidőben	érvényesítettnek	kell	tekinteni,	ha	Fogyasztó	az	erre	irányuló	nyilatkozatát	14	naptári	napon
belül	 (akár	a	14.	naptári	napon)	elküldi	a	Vállalkozásnak.	Postai	úton	 történő	 jelzés	alkalmával	a	postára	adás	dátumát,	e-mailen
keresztül	történő	értesítés	esetén	az	e-mail	küldésének	idejét	veszi	figyelembe	a	Vállalkozás	a	határidő	számítás	szempontjából.

A	Fogyasztó	levelét	ajánlott	küldeményként	adja	postára,	hogy	hitelt	érdemlően	bizonyítható	legyen	a	feladás	dátuma.

	

Fogyasztó	elállás	esetén	köteles	a	megrendelt	terméket	a	Vállalkozás	1.	pontjában	feltüntetett	címére	indokolatlan	késedelem	nélkül,
de	 legkésőbb	 elállási	 nyilatkozatának	 közlésétől	 számított	 14	 napon	 belül	 visszaküldeni.	 A	 határidő	 betartottnak	 minősül,	 ha
Fogyasztó	a	14	napos	határidő	letelte	előtt	elküldi	(postára	adja	vagy	az	általa	megrendelt	futárnak	átadja)	a	terméket.

	

A	 termék	 Vállalkozás	 címére	 történő	 visszaküldésének	 költsége	 Fogyasztót	 terheli.	 A	 Vállalkozásnak	 az	 utánvéttel	 visszaküldött
csomagot	 nem	áll	módjában	 átvenni.	 A	 termék	 visszaküldésének	 költségén	 kívül	 az	 elállás	 kapcsán	 a	 Fogyasztót	 semmilyen	más
költség	nem	terheli.

	

Ha	 Fogyasztó	 eláll	 a	 szerződéstől,	 haladéktalanul,	 de	 legkésőbb	 a	 Fogyasztó	 elállási	 nyilatkozatának	 kézhezvételétől	 számított	 14
napon	 belül	 a	 Vállalkozás	 visszatéríti	 a	 Fogyasztó	 által	 teljesített	 valamennyi	 ellenszolgáltatást,	 ideértve	 a	 kiszállításért	 fizetett
költséget	is,	kivéve	azokat	a	többletköltségeket,	amelyek	amiatt	merültek	fel,	hogy	Fogyasztó	a	Vállalkozás	által	felkínált,	legolcsóbb
szokásos	 szállítási	 módtól	 eltérő	 szállítási	 módot	 választott.	 A	 Vállalkozás	 jogosult	 a	 visszatérítést	 mindaddig	 visszatartani,	 amíg
vissza	nem	kapta	a	 terméket,	vagy	Fogyasztó	nem	 igazolta	hitelt	érdemlően,	hogy	azt	visszaküldte.	A	kettő	közül	a	Vállalkozás	a
korábbi	időpontot	veszi	figyelembe.

A	visszatérítés	során	az	eredeti	ügylet	 során	alkalmazott	 fizetési	móddal	egyező	 fizetési	módot	alkalmaz	a	Vállalkozás,	kivéve,	ha
Fogyasztó	 más	 fizetési	 mód	 igénybevételéhez	 kifejezetten	 a	 hozzájárulását	 adja.	 E	 visszatérítési	 mód	 alkalmazásából	 kifolyólag
Fogyasztót	semmilyen	többletköltség	nem	terheli.

	

Fogyasztó	 kizárólag	 akkor	 vonható	 felelősségre	 a	 termékben	 bekövetkezett	 értékcsökkenésért,	 ha	 az	 a	 termék	 jellegének,
tulajdonságainak	megállapításához	szükséges	használatot	meghaladó	használat	miatt	következett	be.
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12.2.	A	Fogyasztó	nem	gyakorolhatja	a	fent	részletezett,	indokolás	nélküli	elállási	jogát

	

a	 szolgáltatás	 nyújtására	 irányuló	 szerződés	 esetében	 a	 szolgáltatás	 egészének	 teljesítését	 követően,	 ha	 a	 Vállalkozás	 a
teljesítést	 a	 Fogyasztó	 kifejezett,	 előzetes	 beleegyezésével	 kezdte	meg,	 és	 a	 fogyasztó	 tudomásul	 vette,	 hogy	 a	 szolgáltatás
egészének	teljesítését	követően	felmondási	jogát	elveszíti;
olyan	 termék	 vagy	 szolgáltatás	 tekintetében,	 amelynek	 ára,	 illetve	 díja	 a	 pénzpiac	 Vállalkozás	 által	 nem	 befolyásolható,	 a
45/2014.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	20.	§	(2)	bekezdése	szerinti	elállási	határidő	alatt	is	lehetséges	ingadozásától	függ;
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;
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;
olyan	 alkoholtartalmú	 ital	 tekintetében,	 amelynek	 tényleges	 értéke	 a	 Vállalkozás	 által	 nem	 befolyásolható	 módon	 a	 piaci
ingadozásoktól	 függ,	 és	 amelynek	áráról	 a	 felek	 az	 adásvételi	 szerződés	megkötésekor	 állapodtak	meg,	 azonban	a	 szerződés
teljesítésére	csak	a	megkötéstől	számított	harmincadik	napot	követően	kerül	sor;
olyan	 vállalkozási	 szerződés	 esetében,	 amelynél	 a	 Vállalkozás	 a	 Fogyasztó	 kifejezett	 kérésére	 keresi	 fel	 a	 Fogyasztót	 sürgős
javítási	 vagy	 karbantartási	 munkálatok	 elvégzése	 céljából;	 ilyen	 esetben	 az	 elállási	 jog	 a	 Fogyasztó	 által	 kifejezetten	 kért
szolgáltatásokon	és	a	karbantartás	vagy	a	javítás	elvégzéséhez	felhasznált	cserealkatrészeken	felül	kínált	szolgáltatásokra	vagy
termékekre	kiterjed;
lezárt	 csomagolású	 hang-,	 illetve	 képfelvétel,	 valamint	 számítógépes	 szoftver	 példányának	 adásvétele	 tekintetében,	 ha	 az
átadást	követően	a	fogyasztó	a	csomagolást	felbontotta;
hírlap,	folyóirat	és	időszaki	lap	tekintetében,	az	előfizetéses	szerződések	kivételével;
nyilvános	árverésen	megkötött	szerződések	esetében;
lakáscélú	szolgáltatás	kivételével	szállásnyújtásra	 irányuló	szerződés,	fuvarozás,	személygépjármű-kölcsönzés,	étkeztetés	vagy
szabadidős	 tevékenységekhez	 kapcsolódó	 szolgáltatásra	 irányuló	 szerződés	 esetében,	 ha	 a	 szerződésben	 meghatározott
teljesítési	határnapot	vagy	határidőt	kötöttek	ki;
a	 nem	 tárgyi	 adathordozón	 nyújtott	 digitális	 adattartalom	 tekintetében,	 ha	 a	 Vállalkozás	 a	 Fogyasztó	 kifejezett,	 előzetes
beleegyezésével	kezdte	meg	a	teljesítést,	és	a	Fogyasztó	e	beleegyezésével	egyidejűleg	nyilatkozott	annak	tudomásul	vételéről,
hogy	a	teljesítés	megkezdését	követően	elveszíti	a	45/2014.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	20.	§	szerinti	jogát.

Letölthető:	Elállási	nyilatkozat	minta:

Elállási/Felmondási	nyilatkozat	minta

Kizárólag	a	szerződéstől	való	elállási	szándék	esetén	töltse	ki	és	juttassa	vissza	az	alább	feltüntetett	elérhetőségek	valamelyikére.

	

Címzett	vállalkozás	adatai

	

név:	Borsányi	Gergely

levelezési	cím:	1054	Budapest,	Alkotmány	u.	18.	fszt.	1.

telefonszám:	+36300128632

e-mail	cím:	fatraihairshop@gmail.com

	

	

Alulírott	 kijelentem,	 hogy	 gyakorlom	 elállási/felmondási	 jogomat	 az	 alábbi	 termék/ek	 adásvételére,	 vagy	 az	 alábbi	 szolgáltatás
nyújtására	irányuló	szerződés	tekintetében:

	

Megrendelés	száma:………………………………………………………….

Termék	megnevezése:………………………………………………………..

Szerződéskötés	időpontja	/átvétel	időpontja:

	

A	fogyasztó	neve:………………………..

A	fogyasztó	címe:…………………………

A	fogyasztó	aláírása:	(kizárólag	papíron	tett	nyilatkozat	esetén)
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