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Tájékoztatás és vásárlási feltételek 

I. Bevezető rendelkezések 

1. 

A weboldal használatának megkezdésével, a weboldal tartalmainak letöltésével minden 

felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott vásárlói 

tájékoztatót, ÁSZF-et, szabályokat, előírásokat. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi 

feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat. A webáruház 

működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések 

esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll! 

2001. évi CVIII törvény 6.§(2) szerint a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének 

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. 

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a 

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe 

vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól. Vásárló megrendelése akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben, telefonon, vagy 

postai úton visszaigazolják munkatársaink. 

Jelen webáruházban, a létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás 

során használt nyelv a magyar. A megrendelés visszaigazolásának nyelve megegyezik a 

szerződéskötés nyelvével. 

A 45/2014(II.26) Korm.r. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól értelmező és fogalom meghatározó rendelkezései: 

4. § E rendelet alkalmazásában: 

1. digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat; 

2. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó; 

3. járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy 

üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy 

szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött 

megállapodás alapján harmadik személy nyújt; 

4. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a 

fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás; 

5. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem 

minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek; 

6. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett 

adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok 

változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, 
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az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az 

elektronikus levél; 

7. távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés 

szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer 

keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés 

megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt 

lehetővé tévő eszközt alkalmaznak; 

8. távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely 

alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat 

megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a 

szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a 

telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz; 

9. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés 

folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon 

korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és 

villamos energia; 

10. üzlethelyiség: 

a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja; 

b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja; 

11. üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, 

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás 

üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg; 

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban 

meghatározott körülmények között; 

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt 

lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a 

vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg 

kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy 

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a 

termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy 

népszerűsítése; 

12. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás. 

Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés a 

45/2014(II.26) Korm.r. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

4.§ 10. pontja alapján távollévők között kötött szerződésnek minősül, azaz olyan fogyasztói 

szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett 
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távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, 

hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti 

kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.Vonatkozik továbbá ezen szerződésekre 

az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés szabályai, mely a 14. pont alapján olyan fogyasztói 

szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás 

üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot 

a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;c) amelyet a vállalkozás 

üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 

alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű 

fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a 

vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy d) amelyet a vállalkozás által szervezett 

olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó 

számára történő értékesítése vagy népszerűsítése. 

45/2014(II.26) Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, a webáruházban leadott megrendeléssel a 

vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik! 

 

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek 

elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001. évi CVIII törvény alapján 

visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, 

így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést 

megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt. 

2. Felelősségi szabályok, a felelősség kizárása: 

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről kártérítése vonatkozó általános szabályai 

szerint:  

 

   6:518. § [A károkozás általános tilalma] 

A törvény tiltja a jogellenes károkozást. 

6:519. § [A felelősség általános szabálya] 

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a 

károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 

 

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop 

használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett 

véleményéért, kijelentéseiért is. 

Kereskedő kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a weboldalra való csatlakozás 

miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok 

védelmének kötelezettsége. 
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Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a 

Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel 

okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden felelősséget a 

honlap használói által tanúsított magatartásért. 

Vásárló a termékek szakszerűtlen használatából illetve kezeléséből eredő balesetekért felelős, 

Kereskedő ebben a tekintetben kizárja a felelősségét. 

A megrendelést Kereskedő a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a 

megrendeléshez szükséges adatokat helyesen és hiánytalanul adja meg. A Kereskedőt a 

Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul és/vagy hiányosan megadott rendelési adatokra 

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 

felelősség nem terheli, Kereskedő ebben a tekintetben kizárja a felelősségét. 

A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 

felelősség nem terheli.  

A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát 

elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból 

hozzáférhetővé válik. 

Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért 

semminemű felelősség nem terheli. 

Az itt nem szabályozott felelősségi kérdésekben a Ptk. további vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 

II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól III. fejezet 5.  pontja az 

alábbiakat mondja ki a szerződéskötést megelőző tájékoztatásról, melynek a Kereskedő az 

alábbiak szerint tesz eleget: 

9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő 

szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési 

nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót 

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az 

adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; 

b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal 

rendelkezik - a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről; 

c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval 

megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az 
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ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az 

ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), 

vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a 

feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; 

d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, 

valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról; 

e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség 

fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről; 

f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre 

szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; 

g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá 

alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés 

megszüntetésének feltételeiről; 

h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi 

intézkedésről; 

i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó 

együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően; 

j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. 

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség 

azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak. 

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a 

termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni 

olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése 

közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is 

megadható. 

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el: 

Impex 2000 Pohár Center Kft. 

Székhely és postacím: 1086 Budapest, Teleki tér 10. 

Cégjegyzékszám:01-09-071859 

Adószám: 10448742-2-42 

Ügyfélszolgálat H-P: 08:00-16:00 

Email:info@poharcenter.hu  

Telefon: +36 1 477 02 47 és +36 1 477 02 46  



6 

 

 

 

A Weboldal Műszaki-Technikai Üzemeltetését az alábbi vállalkozás látja el: 

A webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Tárhely.Eu Kft. üzemelteti (székhely: 

1144 BUDAPEST ORMÁNSÁG UTCA 4/A. X.em. 241.a. postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510 

E-mail cím: support@tarhely.eu, Telefonszám: +36 1 789 2 789 , Fax +36 1 789 3 789 (0-

24h-ig). 

Kereskedő vonatkozó tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán:  

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08). 

Kereskedő a 45/2014. (II.26) Korm.r. 20.§ alapján tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen 

webáruházban termékeket értékesít, nem szolgáltatásokat nyújt. 

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a 

fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti 

meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely 

szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét 

követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn 

belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban 

történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 

ad) 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; 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-

ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 

napja közötti időszakban is gyakorolja. 
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A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs 

több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-

kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás 

időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség 

viselése.  

 

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új 

Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben 

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy). 

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Kereskedő 

és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet. 

 

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a 

szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer 

keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés 

megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé 

tévő eszközt alkalmaznak. 

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, 

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől 

eltérő helyen kötöttek meg; 

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban 

meghatározott körülmények között; 

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé 

tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a 

felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a 

fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy 

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a 

termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése; 

 

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő 

eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a 

felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. 

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 

internetes hozzáférést biztosító eszköz; 
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Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és 

szállítási címét rögzítenünk kell. 

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a „Jogi nyilatkozat weboldal 

tartalmáról, továbbá adatvédelmi tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint” 
elnevezésű külön dokumentum tartalmazza, melyet a honlapunkon szintén megtalál. 

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz 

árából/bruttó árából és a szállítási díjból adódik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói 

kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a 

Kereskedővel. A szerződés létrejöttéről a Kereskedő e-mailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a 

Fogyasztót. 

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak. 

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által 

a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. 

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő 

köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a 

továbbiak egyeztetése érdekében. 

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott 

címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett 

vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában 

foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással 

megfizetni. 

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad. 



9 

 

 

A kiszállítás futárral vagy saját szállítókkal történik (partnerek: GLS). 

A csomagfeladás napján e-mail-ben kapja meg a csomag(ok) ragszámát és a diszpécser 

telefonszámát, így a Vásárló következő munkanap, reggel 8 órától érdeklődni tud a csomagja 

hollétéről. 

 

Az ország területén belül történő szállítás díjaira a honlapon feltüntetettek érvényesek. 

Külföldre történő szállításra egyedi díj-megállapodás szükséges. 

Kérjük, a regisztrációnál vagy a megrendelésnél adjon meg telefonszámot, így a futár 

könnyebben tud egyeztetni Önnel. 

Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 1 

munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, aki általában a visszaigazolástól számított 3. 

munkanapon belül kikézbesíti azt a Vásárlónak. A csomag feladása előtt a megrendelés 

feldolgozásáról E-mailben vagy telefonon értesítjük. 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben 

ebben időszakban nem tartózkodik otthon vagy a szállítási címen, szállítási címként célszerű 

(amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni, illetve azt a címer, ahol Ön 

tartózkodik. 

Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag 

érkezéséről. 

Ha a kiszállítás kétszeri próbálkozás ellenére is sikertelen, az újbóli kiszállítások díját a 

Vásárlóra terheljük! 

Házhozszállításnál a számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár 

előtt szíveskedjék alaposan megvizsgálni. A termékeken észlelt sérülés esetén kérje 

jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt 

nem áll módunkban elfogadni. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítási díj a Vevőt terheli, újra küldését 

kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten 

elindítani. 

Jelen weboldalon az árak feltüntetése forint (Ft) pénznemben történik, a webshop vastag 

betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói 

áron kerülnek értékesítésre. 

1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről 

14. §
27

 (1) A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre 

kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV#lbj26idf40e
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(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés útján értékesítendő termékre, ha 

annak kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza. 

(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen 

azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. 

(4)
28

 Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a 

fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. 

(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó 

által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó 

árat kell feltüntetni. 

(6)
29

 Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát 

- amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni. 

(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a 

feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. 

A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott termék megadott jellemzővel meghatározott 

feltüntetett ár, vagyis az adott árucikk bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételára, amely a szállítási 

díjat nem tartalmazza. 

Kereskedő fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható 

hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a 

megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban amennyiben raktáron 

lévő termékről és nem egyedi beszerzésről van szó. 

 

Fizetés: 

 

A megrendelést Vevő az alábbi módokon fizetheti ki Kereskedőnek: 

 Banki átutalás előre utalással: Vevő a megrendelt termékekről a visszaigazolt 

árakon kap egy számlát, amely végösszegét átutalja a számlán feltüntetett 

bankszámlára. Amint az összeg megjelenik Kereskedő bankszámláján, Kereskedő 

elindítja a kiszállítást. 

 Utánvét: Kereskedő elküldi futárral Vevőnek a megrendelt termékeket és Vevő a 

futárnak fizeti ki a számla ellenértékét. 

 Készpénz: Kereskedő telephelyén történő átvételkor, számla ellenében. 

Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 

1 477 02 47 és +36 1 477 02 46 

45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV#lbj27idf40e
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV#lbj28idf40e
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A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára 

vonatkozó szabályok 

6. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést 

biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj 

nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a 

hívásokért díjat számítson fel. 

7. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal 

összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel. 

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési 

mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják. 

A szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, a szerződéskötésre vonatkozó formai 

követelmények üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén és a szerződéskötésre vonatkozó 

formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén itt nem szabályozott 

kérdéseiben a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól IV. fejezet 6-8. pontjai az irányadóak. 

ELÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól alapján a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog 

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a 

fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti 

meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely 

szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét 

követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn 

belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban 

történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 

ad) 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; 
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b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban 

meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja 

közötti időszakban is gyakorolja. 

Fentiek szerint a Fogyasztó a megrendelés beküldésétől kezdődően (tehát akár a termék 

átvétele előtt), legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) 

info@poharcenter.hu címre küldött email nyilatkozattal állhat el. 

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda 

küldött nyilatkozattal) jelentheti be. 

FIGYELEM! 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 

a) 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; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 

vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is 

lehetséges ingadozásától függ; 

c) 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; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 

vegyül más termékkel; 

g) 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; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 

kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése 

céljából; 
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i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) 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; 

m) 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 20. § szerinti jogát. 

A kormányrendelet fenti esetekben tehát nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek 

visszaszállítására, visszavételére, sem a vételár, díjak visszafizetésére! 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 29.§(1) e) pont alapján tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy a konyhai eszközöket és 

konyhai kisgépeket, a csomagolóanyagokat, műanyag, papír eszközöket tartalmazó csomagok 

esetén, ha a csomag megbontásra került, úgy a Kereskedő visszavenni ezeket a termékeket 

már nem tudja újra-értékesítés céljából, így ez esetben elállási jog nem érvényesíthető! 

Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése 

esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad 

tájékoztatást. 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett:1 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében:2 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
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Kelt 

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-

számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

3 A megfelelő jelölendő 

 

Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén – Termék visszavétele 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól alapján a fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén az alábbiak:  

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a 

távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az 

elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy 

a vállalkozás által a termék átvételére 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. 

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a 

vállalkozás vállalta e költség viselését. 

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket 

kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az 

jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. 

25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért 

felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) 

pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 

26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését 

követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az 

elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított 

ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a 

fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés 

megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. 

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző 

vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti 

ellenértékét kell figyelembe venni. 

27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket: 
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a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, 

ha 

aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási 

kötelezettségének nem tett eleget, vagy 

ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 

20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; 

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy 

részleges költségeit, ha 

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) 

bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön, 

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott 

annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy 

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt 

visszaigazolást. 

28. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) 

bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb 

kötelezettség nem terheli. 

A termékeket csak eredeti állapotában és (bontatlan) csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, 

minőségi állapotában vesszük vissza a megrendelést követő 14 napon belül. 

45/2014(II.26)Korm.r. 25.§ szerint az elállási jog gyakorlásával visszaküldött olyan termék 

esetén, amelyet a vásárló "a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó" mértékben használt, és ezen használat 

során a fogyasztó a termék minősége vagy működési paraméterei vagy külleme feltűnően 

látható, mérhető és bizonyítható mértékben sérült, úgy a fogyasztó azért értékcsökkenéssel 

felel (tehát nem követelheti vissza a termék újszerű állapotban érvényes fogyasztói árát, csak 

a sérülés arányában kalkulált rész-összeget, ami akár teljes értékvesztés is lehet).Ezen elv 

alapján, érdemben nem érvényesíthető elállási jog az átvétel után (a Vásárlónál) megsérült, 

jelentős külsérelmi nyomokkal rendelkező, és így visszavehetetlen és újszerűen eladhatatlan, 

vagy már nyilvánvalóan használhatatlan termékekre. 

Nem érvényesíthető elállási jog az olyan termékekre, amelyet a vásárló a használatba vételt 

követően egyedi jellemzővel látott el – például címke, felirat, kép, egyedi megjelölés, fúrás és 

csavarozás - amit egyszerű tisztítási eljárással eltávolítani nem lehet, továbbá ha olyan kémiai 

technológiát alkalmazott, ami végleges elváltozást hagy és így részben vagy egészében nem 

eltávolítható, mert mindezek meghiúsítják a termék újszerű állapotban való, újbóli 

kereskedelmi forgalomba hozatalának lehetőségét. 

Már kiszállított, de hibás teljesítésű tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével 

kapcsolatban Kereskedő a termék visszaszállítását belföldön vállalja (Korm.r.24.§). 
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Amennyiben a termékről felbontás után a szállító jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan 

sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos 

cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szállító által felvett 

jegyzőkönyvvel igazolhatja, ezért ha sérülést észlel az átvétel során, feltétlenül 

kezdeményezze a szállítónál jegyzőkönyv felvételét. 

Abban az esetben, ha a visszaküldött terméke(ke)t a Vásárló kibontotta csomagolásából, és 

nincs tisztázva a reklamáció, sérülés, egyéb hiba oka, arról jegyzőkönyv nem készült, 

Kereskedő nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a 

Vásárló költségére, kereskedő ebben a tekintetben semmilyen felelősséget nem vállal. 

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. 

Amennyiben szállítószolgálattal küldi vissza a terméket, akkor az elállás email formájában 

történő (írásbeli) bejelentését követő – postai úton történő bejelentés esetén a bejelentés 

kézhezvételétől számított - legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az összeget a Vásárló 

által megadott bankszámlaszámra. 

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági 

igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, közös 

megegyezés útján a Vásárló Kereskedő felé történő jelzése alapján, békéltető testület előtti 

eljárással vagy polgári peres eljárásban lehet érvényesíteni. Kellék-/termék-szavatossági és 

jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető. 

Jogvita esetén az 2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete és az 1952. évi III. törvény a 

polgári perrendtartásról alapján illetékes polgári bíróság:  

Hatáskör alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék. 

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 

 

Elérhetőségei:  

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak 

(gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és e tekintetben kétséget kizáróan a 

Szállítót vagy a Kereskedőt (Impex 2000 Pohár Center Kft.) terheli felelősség. 
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Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014. (IV.29) NGM rendelet a fogyasztó és 

vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 

jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak 

minősül. A rendelet 3. § (1) szerint szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés 

megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, 

köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a 

fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. (2) 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. 

A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a 

részletesen szabályozza, az alábbiak szerint:  

4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 

jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti 

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben 

rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, 

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, 

vételárát, 

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, 

d) a hiba bejelentésének időpontját, 

e) a hiba leírását, 

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, 

továbbá 

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének 

módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által 

érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg 

kell adni. 

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a 

fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 

eljárását is kezdeményezheti. 

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére 

kell bocsátani. 

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről 

annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az 
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elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, 

igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az 

annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság 

kérésére bemutatni. 

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 

törvény szerinti panasznak. 

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól III. sz. melléklete 

A 9. § (1) e) pontja alapján üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött 

szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a 

fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót a 

kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, 

valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről. 

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a 

termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni 

olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése 

közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is 

megadható. 

Fentiek alapján a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól 3. melléklete, a kellékszavatosságról, a 

termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató  

 

1. Kellékszavatosság 

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Impex 2000 Pohár Center Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 

6:167.§ szabályai szerint. 

 

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön 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 
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igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön 

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

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

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 

már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 

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

az Impex 2000 Pohár Center Kft., nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után 

azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság  

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

- 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. 

- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
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- 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 

Önnek kell bizonyítania. 

- 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. 
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3. Jótállás  

 

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós 

fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. 

tartalmaz előírásokat. 

1. §
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)
2
 A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(2)
3
 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. § (1)
4
 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)
5
 A jótállási jegyen fel kell tüntetni: 

a) a vállalkozás nevét, címét, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor#lbj0id159f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor#lbj1id159f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor#lbj2id159f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor#lbj3id159f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor#lbj4id159f


22 

 

 

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 mellett működő békéltető testület eljárását is 

kezdeményezheti. 

(4)
6
 A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 

jogait nem érinti. 

4. §
7
 (1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel 

érvényesíthetőek. 

(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)
8
 A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen 

feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

(3)
9
 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 
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c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint 

gépjármű esetében a kilométeróra állását. 

(4)
10

 Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell 

tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. 

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)
11

 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. §
12

 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem 

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. §
13

 E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a 

kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó. 

7/B. §
14

 (1) A 3. §-ban, az 5. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 6. és 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)
15

 

9. §
16

 E rendelet 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 

egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálja. 

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez
17

 

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, 

kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely 
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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. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, 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 popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, 

rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló; 

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, 

gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa; 

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró; 

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, 

ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu; 

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint 

napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett; 

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz; 

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos 

kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, 

lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó; 

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett; 

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve 

mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés; 

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző; 

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és 

kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett; 

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, 

fényforrás; 
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14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett; 

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, 

mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék; 

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, 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, DVD-

felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni 

hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set; 

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali 

számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, 

film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és 

diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, 

akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép; 

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép; 

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- 

és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék; 

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, 

teleszkóp; 

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett; 

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett; 

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett; 

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár 

felett; 

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva; 
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28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár 

felett; 

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 

10 000 Ft eladási ár felett. 

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy jelen weboldalunkon vásárolható termékek nem mindegyike 

tartozik ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá. 

Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a 

gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít. 

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Kereskedő a 

termékhez mellékelt jótállási jegyet kiszállításkor érvényesíti. 

Az olyan fődarabok és tartozékok meghibásodására, melyek nem tartoznak a Korm.rendelt 

hatálya alá, a Kereskedő csak akkor tud jótállást vállalni, ha a termék gyártója eleve jótállást 

biztosít, a jótállási jegyen jelölt időtartamra. 

Fogyasztó, a jótállási jeggyel és 19/2014.(IV.29.) NGM r. 3.§(2) alapján az eredeti számla 

bemutatásával együtt a komplett berendezés cseréjét kérheti. Csere esetén a cserélt berendezés 

tekintetében, a csere időpontjától indul az újabb jótállási időszak. 

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 figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 

egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 

jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Egyebekben a jótállásra a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:171. § - 6:173. § 

irányadóak. 

Vonatkozó jogszabályok 

- 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 - 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

- 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról 

 

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

- 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: info@poharcenter.hu Telefon: +36 1 477 02 47 

és +36 1 477 02 46; Levelezési cím: Impex 2000 Pohár Center Kft. 1086 Budapest, Teleki tér 

10.) rendelkezésére áll. 

Kereskedő jogosult jelen „Tájékoztatás és vásárlási feltételek” rendelkezéseit egyoldalúan 

módosítani, a jóhiszeműség, tisztesség, üzleti etika és jogszerűség elveit figyelembe véve. Az 

esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a fenti-, „Vonatkozó jogszabályok” 

felsorolásban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Kereskedő email és telefonos 

ügyfélszolgálata ad további, részletes tájékoztatást. 

Tájékoztatás és vásárlási feltételek utoljára frissítve, és hatályos: 2015.11.01.-től. 
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