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1. Szolgáltató megnevezése:
Cégnév:

Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó

Székhely:

8200 Veszprém, Stadion utca 10 B ép. 3 em. 16 A
ajtó

Nyilvántartási szám:

51947853

Adószám:

68578051-2-39

Képviseli:

Jakab Klaudia

e-mail:

torokklaudia80@gmail.com

Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 144 Budapest, Ormánság utca 4. X
Cégjegyzékszám: 01 09 909968
Adószám: 14571332-2-42
Képviseli: Kovács András Gábor
e-mail: support@creativesite.hu

2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma
Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön a Jakab Klaudia Egyéni
Vállalkozó (a továbbiakban, mint Szolgáltató) és annak – https://produkttherm.hu/ címen
elérhető - szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a
továbbiakban
együtt,
mint
Felek
között.
Az ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat,
Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő
elfogadja, és magára érvényesnek veszi a Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó által szabott
részvételi
és
egyéb
feltételeket,
szabályokat.
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3. Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem. (Gázkészülék alkatrész értékesítése) Szolgáltató a
https://produkttherm.hu/ címen leadott gázkészülék alkatrész rendelést DPD Hungária Kft.
közreműködésével házhoz szállítja., illetve a személyes átvétel lehetséges, előre egyeztetett
időpontban.
A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások:

Online ügyintézés. Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó a megrendelés teljes folyamatát online
felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weblapon keresztül történő megrendelés
részleteiről tájékozódni. Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó weblapján leadott megrendeléseket
hitelesnek tekintjük. Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért
felelősséget nem vállalunk.
Tájékoztatás. Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó a megrendelési folyamat során és a szolgáltatás
igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljes körű tájékoztatását. A
Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus
üzeneteket küld megrendelő részére:
Közvetlen banki átutalás esetén


visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott
adatait, a megrendelt termék nevét, árát.
Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos
figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek.
 Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a
megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását az
torokklaudia80@gmail.come-mailcímen kérheti.
Ügyfélszolgálat. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az értékesítés után a
Szolgáltató elektronikus levelezési rendszer keretében a torokklaudia80@gmail.com e-mail
címen ügyfélszolgálati tevékenységet lát el.
A

Szolgáltató

egyéb

Szolgáltatást

nem

végez.

4. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése
A Megrendelő köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az
alábbiakban részletezett módon:


Közvetlen banki átutalás útján
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Fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára
A megrendelés leadása után 24 órán belül a megadott e-mail címre a
Szolgáltató előlegbekérő számlát küld, amelynek kiegyenlítése után
történik a kiszállítás. Az előlegbekérő számla tartalmazza a megrendelt
termékek árait illetve szállítási költséget, a Megrendelő és a Szolgáltató
adatait.
A Megrendelés befejezését követően, a Szolgáltató az utaláshoz
szükséges banki adatokat a weboldalon feltűnteti.
a) Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén az összeg beérkezését azonnal nyugtázza, a
megrendelt szolgáltatás teljesítését haladéktalanul megkezdi.
5. A Megrendelés lépései
A Megrendelő regisztrációval illetve regisztráció nélkül is leadhatja rendelést.
A regisztrációt a Megrendelő a Bejelentkezés gombra kattintva kezdheti meg. Az e-mail cím
megadását követően a Felhasználói fiók létrejön.
A kosár tartalmának áttekintése után, a Megrendelő átlép a vásárláshoz és szállításhoz
szükséges adatokra.
A Megrendelő a következő adatokat rögzíti:













keresztnév
vezetéknév
cégnév (nem kötelező)
adószám (nem kötelező)
ország
megye
város
utca
házszám
irányítószám
telefonszám
e-mail cím

Ezt követően Megrendelő a megadott fizetési módok közül választ:



Közvetlen banki átutalás
Kézpénzzel történő utánvétes fizetés

A megrendelés a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő
részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.
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6.

Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére
hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Megrendelő e jogok gyakorlását másnak
átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy
átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem
következett volna be. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben
jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail
címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról. Megrendelő jogosult a fent
megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.
7.

Szolgáltató kötelezettségei

Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó garantálja, hogy a szolgáltatások megrendeléskori árát nem
változtatja meg.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a
regisztrált felhasználókat értesíteni.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor
megadott adatok a valóságnak nem felelnek, meg a szolgáltatást felfüggessze, a regisztrációt
deaktiválja. Megrendelő e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.
Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez
Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal
kezeli.
8.

A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:



8.1.

Teljesítéssel
Megrendelő elállásával/felmondással

Elállási/Felmondási jog

A Szolgáltató jótállási kötelezettségére Az egyes tartós fogyasztási cikkekre
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet irányadó.
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vonatkozó

1. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási
cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval
kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból
eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak
minősül.
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok
érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem
támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése
más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a
fogyasztó számára.
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási
feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e
rendelet rendelkezései lépnek.
2. § (1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két
év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.
(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.
(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti
üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
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(4) 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.
3. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a
jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy
- a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe
helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és
feltételeit, továbbá
f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is
kezdeményezheti,
g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy
aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.
(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait
nem érinti.
(5) A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is
átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási
jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó
előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a
termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási
jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést
biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus
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jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím
elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő
átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
(6) Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás
köteles bizonyítani.
4. § (1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel
érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott
csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) 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.
5. § (1) * 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.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz
csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű
esetében a kilométeróra állását.
(4) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie
a kicserélés tényét és időpontját.
(5) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első
alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a
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fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles
a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó
részére visszatéríteni.
(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három
alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése
hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a
fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a
fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(7) Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét
követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(8) Az (5)-(7) bekezdés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül
az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros
kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra,
valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön
kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés
helyén kell megjavítani.
(2) Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az
el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített
kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
7. §Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem
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hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a)
pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
7/A. § E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk
adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
4. § 8. pontjában meghatározott gyártó.
7/B. § (1) A 2-7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság
jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a
hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.
(2)
9. §
Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez *
1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény,
fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek
bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb
légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,
padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így
különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló,
konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos
palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő,
elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző
készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor,
gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök,
így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
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5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész,
fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati
segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;
7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen
elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos
kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi,
lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;
10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-,
illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági
gyermekülés;
11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen
légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet
igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;
13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest,
fényforrás;
14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen
telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen
üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek
részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas
helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVDfelvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni
hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali
számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép,
film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és
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diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya,
akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen
iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen
film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső,
mikroszkóp, teleszkóp;
21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;
22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;
23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;
26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó
eszközök;
27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási
eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült
szőrmeruházati termékek;
29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó,
garázsajtó;
30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy
motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;
34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;
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35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó
termékek tartozékai és alkotórészei.
Megrendelő és Vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelettől a
Megrendelő hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései
lépnek.
E rendelet értelmében 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.
Az itt megállapított határidő jogvesztő.
A Vállalkozó a Megrendelő részére jótállási jegyet köteles átadni, amely közérthető,
egyértelmű és magyar nyelven íródott.
A jótállási jegy tartalma:
-

a vállalkozás neve, címe,
a fogyasztási cikk megnevezése, típusa, (amennyiben van gyártási száma)
a gyártó neve, címe, ha a gyártó és a Vállalkozó nem azonos
a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk átadásának a üzembe
helyezésének időpontja
a jótállásból eredő jogok, e jogok érvényesíthetőségét, annak határidejét,
helyét.
tájékoztatást a Békéltető testületről

A jótállási jegy elektronikus úton is átadható.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé
a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Megrendelő általi visszaszolgáltatása.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Megrendelő rendelkezésére bocsátásának hiánya
a jótállás érvényességét nem érinti.
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A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet. A Megrendelő a kijavítással
kapcsoltban felmerült igényét a Vállalkozó székhelyén, telephelyén, fióktelepén, vagy a
Vállalkozó által meghatározott javítószolgálatnál érvényesítheti. A kijavítás tényét illetve a
javítószolgálat által végzett munkát a jótállási jegyen fel kell tűntetni.
Kicserélés esetén a Vállalkozó köteles feltűntetni a csere időpontját, illetve annak tényét.
Amennyiben a csere nem lehetséges a Vállalkozó a Megrendelő részére köteles a termék
árának megtérítésére, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatását követően. Ebben az
eseten a fogyasztási cikk ellenértékét a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére
megtéríteni.
8.2. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó köteles megtéríteni

a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja
a felmondási jogát.

9. Szállítási feltételek
A Szolgáltató a szállítást a DPD Hungária Kft. közreműködésével végzi.
Hétfőtől péntekig, 08.00 és 18.00 óra között.
Közvetlen banki utalás esetén a csomag szállítási díj: bruttó 2010,- Ft.
Utánvételes fizetési mód esetén a csomag szállítási díj: bruttó 2485,- Ft.
(50 000,-ig értékhatárig) 0,1-3 kg bruttó2485,-Ft.
(50 000,-ig értékhatárig) 3,1-5 kg bruttó 2788,-Ft.
(50 000,-ig értékhatárig) 5,1-10 kg bruttó 2939,-Ft.
10.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi,
egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi
védelem alatt áll. Megrendelő a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten
tudomásul veszi.
Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a weboldalán található képek, videók, szövegek,
ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.
Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a
szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban
békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
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A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.
A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha a törvény az eltérést
nem tiltja.
A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják
kötelezettségvállalásuk jogcímét.
A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.
A szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben
kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja.
A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://produkttherm.hu/oldalon jól látható
módon köteles elhelyezni.
A digitális adattartalom működését a Tárhelyszolgáltató végzi. A https://produkttherm.hu/
tűzfallal védett. Az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekre továbbá a hardverrel és
szoftverrel való együttműködési képességérre a Tárhelyszolgáltató szabályai irányadók.
A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő nyilatkozata fizetési
kötelezettséget von maga után.
A Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor a kifejezetten tudomásul veszi, hogy
annak megtétele fizetési kötelezettséget von maga után.
A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az adatbeviteli hibáknak a szerződéses
nyilatkozat elküldését megelőzően történő kijavítására a torokklaudia80@gmail.com e-mailen
való jelzéssel van mód.
11. Jogviták rendezése
Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló Megrendelői
jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Megrendelőnk
minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető
testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az
Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.



Panasztétel a Megrendelő védelmi hatóságnál,
Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.
show&lng=HU
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Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló
Megrendelő és kereskedő közötti jogvitákban.


Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület :
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

Megnevezés:
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Megrendelőnak minősül a
külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kisés középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A Megrendelő a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető
testületekhez fordulhat a Megrendelői jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
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Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

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
Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
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Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
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Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
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Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
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Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


Megrendelő Bírósági eljárás kezdeményezése.
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1. számú melléklet

Címzett:
Jakab Klaudia Egyéni Vállalkozó
Veszprém
Stadion utca 10. B ép. 3 em. 16. A ajtó
8200
Elállási Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére
irányuló szerződés tekintetében:
Szerződés megnevezése:
Szolgáltatás pontos megjelölése:
Szerződéskötés időpontja:
A Megrendelő neve:
A Megrendelő címe:
Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:
Bank Neve:
Bankszámla jogosultja:
Bakszámla száma:

Kelt:
Megrendelő aláírása

