ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
a www.bonairshop.hu weboldal használatáról
2017. május 15.
1. Preambulum
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg
bizalmával!
A www.bonairshop.hu honlapot a BONAIR BG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban: BONAIR BG Kft.) üzemelteteti.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy
a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
határozzák meg.
Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a BONAIR BG Kft. illető jogokat és
kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és
fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának
feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók.
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,
mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a
vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné
velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott
elérhetőségeken!
2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések
Eladó/Eladó/Vállalkozás
adatai
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Üzlet, átvételi pont címe:
Nyilvántartásba vevő bíróság:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:

BONAIR BG Kft.
1174 Budapest, Lőrinci út 24.
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 43-51.
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 43-51.
Fővárosi Törvényszék
01 09 469499
12149353-2-42

Grabarits Ildikó
1

Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Honlap:
Bankszámlaszám:

+36-1-253-72-85
info@bonair.hu
www.bonairshop.hu
10103056-43948800-01004001
04133-0001

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Tárhelyszolgáltató
adatai
Név:
Cím:
Elérhetőség:

Profit & Partners Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32.
info@profitandpartners.hu

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: www.bonairshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé
tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével
létrejövő adásvételi szerződés
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
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
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt
minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy
Vevő/Ön/Ügyfél: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a
fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás
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Vonatkozó jogszabályok


A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:



1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;



2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);



151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról;



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



19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok
mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó
jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit
minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon
történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket
(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
Az Eladó a fentieknek megfelelően bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan
módosítani. Az Eladó a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat emailben tájékoztathatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az
oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
3.1. Az ÁSZF elfogadása
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
www.bonairshop.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés
részét képezi.
3.2. A szerződés nyelve, joghatóság, irányadó jog és bírósági illetékesség kikötés
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. Alkalmazandó jog:
magyar. Joghatóság: magyar. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jogvitájuk
esetén, annak elbírálására kizárólag a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik
ki.
3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról
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A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,
azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem
tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki.
Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges
igényérvényesítése céljából.
3.4 Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az
árváltozás jogát fenntartjuk.
4. További fogyasztói tájékoztató
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol
az Eladótól.
5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
5.1. Garanciális (jótállási, szavatossági) problémák
Garanciális (jótállási, szavatossági) probléma esetén az Eladó az üzleteiben nyitvatartási
időben 9:00– tól 17:00 -ig a terméket megvizsgálja, és fogyasztó panasz esetén erről
jegyzőkönyvet vesz fel.
5.2. Panaszügyintézés
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 43-51.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 9-17, Tel.: (06) 1-253-7285
Email: info@bonair.hu
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon
belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja
vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről
és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális (jótállási, szavatossági)
probléma esetén.
6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:


Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve az Eladó üzletében
(ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül
írásban válaszol.
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Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.



Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó
eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:


A Budapesti Békéltető Testület székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em.
310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.



E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86



Telefon: 06 (1) 488 21 31



honlap: www.bekeltet.hu



Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a
fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos
illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a
fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének
helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
7. Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.
https://bonairshop.hu/adatvedelem
8. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a BONAIR
BG Kft. Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás
feltüntetésével lehet.
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A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése
vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például
adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a weboldal
felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára,
hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez
szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
www.bonairshop.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt
minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos
minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére,
archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a
Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a
Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő
adatokat felülírni.
9. Egyéb
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó
rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe és ilyen magatartási kódex alá sem
vetette alá magát.
A vásárló személyes vásárlás során a Eladó szaküzleteiben jelezheti, hogy élni kíván a
197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt
termék leadási jogával.
10. Tájékoztató a honlap használatáról
10.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó
utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru
részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás
tartalmazza. A Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a
használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal
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rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel,
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a
jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná
kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut
használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon
található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége,
kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 5.2 pontban találja.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a
kiszállítás költségét.
A weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a Eladó fenntartja azzal,
hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a
már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával
történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék
átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt
visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz
igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. A termékoldalon található adatok
tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a
valóságnak!
10.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által
bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján
kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az
Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden
kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért
felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a
postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
10.3. Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék
közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő,
esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár (pl. "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os).
Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni,
és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel
esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a
rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának
a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel
Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó
munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő
szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot
tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.
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11. A megrendelés menete
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által
történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
11.1. Regisztráció
A Honlap tartalmának megtekintése és a Honlapon történő vásárlás nincs regisztrációhoz
kötve és a Honlapon felhasználói fiók nem is hozható létre, regisztrációt nem lehet
végrehajtani.
11.2. Megrendelés
Vásárló a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap felső
menüjében található „Termékek" gombra kattintást követően, majd pedig a kategóriák között
böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
Vásárlónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Keresés" mezőt kitöltve,
az általa megvásárolni kívánt termékre név szerint is rákeresni, továbbá lehetőség van a
Honlapon részletes keresésre is. A részletes keresés során a Vásárló megadhatja a keresett
termék (-tól, -ig) árát, cikkszámát, nevét, gyártóját, valamint kategóriáját. Ha a Honlapon
eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Vásárló keresésének, akkor a rendszer azt
megjeleníti.
Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb
választható tulajdonságáról, a termék nevére, a terméket ábrázoló képre vagy a „Részletek"
gombra történő kattintást követően tájékozódhat.
Vásárló a választható tulajdonságok kiválasztását követően a termék jellemzőiről tájékoztatást
nyújtó felületen található „Kosárba" gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába az adott
terméket.
A kosár tartalma mindig megjelenik, miután a Vásárló árut rakott bele, illetve a felső sorban
található kosár gombra kattintva böngészés közben bármikor újra megtekinthető. Ennél a
pontnál lehetősége van a Vásárlónak a vásárlást folytatni, új áru kereséshez visszatérni, illetve
a kosárból terméket törölni, vagy a teljes kosár tartalmat kiüríteni. Minden esetben a rendszer
újraszámolja a Vásárló által megrendelni kívánt termékek árát, illetve a szállítási költséget.
Egy vásárlás alkalmával tetszőleges mennyiségű termék helyezhető a kosarába.
A kosár felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen
lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a piros „X" ikonra kattintva, illetve a
termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a „Mennyiség" mezőben a mennyiség
számának átírásával, valamint a „Kosár újraszámolása" gombra kattintással.
A Vásárló „Tovább a pénztárhoz" gombra kattintással
A Vásárló a terméket az „Adataim megadása" felületen található űrlap kitöltésével, a
számlázási adatok megadását, valamint a szállítási és fizetési módok kiválasztását követően
tudja megrendelni. A Vásárlónak lehetősége van kuponkód beváltására a kupon kód
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beírásával a „Kuponkód" mezőbe és a „Frissítés" gombra kattintással. Ha a Vásárló megadta a
birtokában lévő kupon kódját, akkor a rendszer, a „Frissítés" gombra kattintást követően a
rendeléshez adja a beváltott kupon által nyújtott kedvezményt vagy egyéb előnyt.
A rendelés feladása a jelen ÁSZF illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával, valamint a
„Megrendelés elküldése" gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési
kötelezettséget keletkeztet.
11.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb
48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely
visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat
(számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a
megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a
fizetendő
végösszeget.
Amennyiben az automatikus visszaigazoló e-mailt nem kapja meg 30 percen belül (néhány
levelező rendszerben előfordulhat, hogy késéssel érkeznek meg a levelek.) kérjük feltétlenül
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre az automatikus
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a
Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
Ez az automatikus visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről nem minősül a Vásárló által tett
ajánlat elfogadásának, hanem csak visszaigazolja a Vásárlónak hogy a megrendelést rögzítette
Szolgáltató rendszere.
Szolgáltató a beérkezett rendelést 2 munkanapon belül feldolgozz és írásban (akadályoztatás
esetén telefonon) visszaigazolja a vásárlónak a megrendelést. Tájékoztatja a vásárlót a termék
elérhetősségéről és igény esetén a kiszállítás várható idejéről. Ez a viszaigazolás minősül a
Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és
Vásárló között.
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb a megrendelést
követő 2 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt vagy telefonos visszaigazolást.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
15. A fizetés módja, feltételei
15/a) Fizetés készpénzben vagy bankkártyával személyes átvétel esetén: A Vásárlónak
lehetősége van személyes átvétel esetén a Szolgáltató bemutatótermében (Cím: 1105
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Budapest, Kőrösi Cs. S. Út 43-51, készpénzben, illetve bankkártyával POS terminálon
keresztül fizetni.
15/b) Fizetés készpénzben utánvétellel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet
utánvétellel 40 kg-os termékig és 499.000,- Ft-ig, így ez esetben a Vásárló készpénzben
köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét.
15/c) Előre utalás: Vásárló a megrendelt termékek előre fizeti meg a Szolgáltató részére. Előre
utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges
feltünteti. Ezen fizetési mód választása esetén a Vásárló mindenképp várja meg, amíg a
Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.
Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja postára
vagy adja át a futárnak és értesíti a Vásárlót arról, hogy megrendelése mely napon kerül
kiszállításra, illetve mely napon vehető át személyesen. Előreutalás esetén a Vásárlónak a
megrendelés feladásától számított 7 napon belül kell elutalnia az összeget. Amennyiben a
Vásárló ennek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató törli a rendelését.
15/d) Fizetés bankkártyával a CIB Bank oldalán keresztül: Szolgáltatás végösszegének
azonnali kifizetése történhet a CIB Bank oldalán keresztül, Visa (Verified by Visa), Visa
Electronics, Master Card (Master Card Secure Code) és Maestro kártyákkal. A rendszer
biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által
megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL
titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a
vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést
Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül,
azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a
pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző
programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett
összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.
15.2. Számla
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a
termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.
16. Termékek kézbesítése
16.1. Személyes átvétel
A Vásárló a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató bemutató termében
a 1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. Út 43-51 címen.
16.2. Kiszállítás
A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül –
a GLS futárszolgálat végzi. 40Kg-nál nehezebb v nagyméretű termékek esetén speciális
szállító cég végzi a kiszállítást.
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Ha a Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű
olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a
megrendelt terméket.
A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató, a Vásárló kérésére, értesítést küld a Vásárló
részére e-mailben a megadott email címre.
Amennyiben a Vásárló nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele
meghiúsul, a futár újra megkísérli a csomag kézbesítését. Amennyiben a második kézbesítési
kísérlet is meghiúsul a futár értesítést hagy a szállítási címen.
Ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a futár a terméket
visszaszállítja a Szolgáltatóhoz és a Szolgáltató megrendelést pedig törli. Ilyen esetben, ha a
Vásárló utólag mégis kéri a termék újbóli (harmadszori) kiszállítás, köteles az új kiszállítás
költségét átutalással megfizetni a Szolgáltató részére.
Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a
terméket és küldje vissza. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru
átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
16.3. Budapesti 3 órán belüli kiszállítás
Budapest közigazgatási határain belül a Vásárlónak lehetősége van egy általa – 8 és 17 óra
közé eső – kiválasztott három órás időintervallumban kérni a kiszállítást. Ezen szolgáltatás
díja, a kiszállítási díjon felül 3800 Ft. A szolgáltatás minden év december hónapjában
szünetel, ezen időszakban azt nem nyújtja a Szolgáltató.
16.4. Szállítási költségek
A kiszállítás költsége a Szolgáltató bemutatótermében történő személyes átvétel esetén
ingyenes,
a belföldre irányuló házhozszállítás esetében: bruttó 690 Ft.
Bruttó 30 000 Ft. feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.
16.5. Szállítási határidő
Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően
késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani (kiszállítani) a terméket.
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni.
Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a)
a
Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b)
a
szerződést
a
felek
megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a
meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
16.6. Megengedett kézbesítési cím
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A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.
Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a
kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem
érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!
16.7.Az átvételre való jogosultság vélelme
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan
képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor
szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni,
továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket
közölni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és
sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket
tekintendők hiánytalanul átadottnak.
Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett
hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg
szavatossági időn belül.
A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén
Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának
kifizetését megtagadni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép
és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.
18. Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától,
illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján
történt jóváírásától számított 1-5 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől
történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek
elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a
kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.
19. Jogfenntartás
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, az általunk
kereskedelmi forgalomban nem elérhető. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már
visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő
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teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának
előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon
belül.
20. Felelősség
A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem
vállal felelősséget.
Ön a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem
vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Ön teljes
mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más
Eladók oldalaira vezet. Ezen Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó
nem vállal felelősséget.
Az Ön által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó
jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult,
de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó
nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal
használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.
Amennyiben Ön a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul
jelezni az Eladónak. Amennyiben Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak
találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
21. Elállás
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a
továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés
esetén


a terméknek,



több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,



több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek
vagy darabnak,
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ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az
első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül
a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta; - 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.
21.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE:
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél
útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fenti pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az
erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az
Eladónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a
határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,
hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az
Eladó részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14
napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén az Eladó üzletei a Fogyasztó
rendelkezésére állnak. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége és eredeti csomagolásba történő
becsomagolása Fogyasztót terheli. Az Eladónak az eredeti csomagolásra is szükséges van a
termék beazonosításához.
Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség
nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért
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fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza
nem kapta a terméket.
A fogyasztó köteles a terméket olyan állapotban visszaadni, ahogy azt átvette, eredeti
csomagolásban, minden tartozékkal, szűrőkkel, számlával, okiratokkal, használati utasítással
együtt. Az árun csak a próbahasználat és kipróbálás nyoma lehet látható. Amennyiben az árun,
vagy annak tartozékain, alkatrészein tartós használat, vagy rendeltetésellenes használat
nyomai vagy más sérülések láthatóak, úgy Eladó az elhasznált/sérült áru, alkatrész, tartozék
(pl. elhasznált, bekoszolt szűrő) ellenértékét jogosult visszatartani és a visszatérítendő
összegből levonni. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót
semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését
megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles
megtéríteni az Eladó, mint Eladó ésszerű költségeit.
Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve
ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó
kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát megtérítését.
22. JÓTÁLLÁS
22.1. Kötelező jótállás:
Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama
alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem
rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél
részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező
jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén
kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt
termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél
részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
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szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési
útmutató hibájára vezethető vissza)



rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,



elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:


elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási
igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe
véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási
igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.



ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek
a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása
szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell
elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási
időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen.
A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél
Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
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22.2. Önkéntes jótállás:
Eladó az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében
megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb
is lehet. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél
általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.
+2 év Extra Jótállás
Az Eladó a svájci BONECO és AIR-O-SWISS készülékek mindegyikére rendkívüli +2 éves
minőségi, kiterjesztett jótállást vállal lakossági fogyasztói vásárlók részére. Ennek feltétele a
rendeltetésszerű használat, és a megfelelő, szakszerű, igazolt karbantartás a Bonair BG Kft.
által ahol ez előírás.
+1 év Extra Jótállás
Az Eladó termékeinek egy részére a törvényben előírt 1 éves jótálláshoz még 1 extra évet
biztosít lakossági, fogyasztói vásárlók részére. Ennek feltétele a rendeltetésszerű használat és
a megfelelő, szakszerű, igazolt karbantartás a Bonair BG Kft.által (ahol ez előírás).
A +1 éves jótállást a készülékek termékoldalain feltüntettük.
Az Extra jótállások feltétele:
Az +1 illetve +2 év extra jótállás kizárólag a Bonair BG Kft. által Magyarországon
forgalomba hozott és rendeltetésszerűen használt, és szakszerűen, rendszeresen, a Bonair BG
Kft. által igazolt módon karbantartott készülékekre vonatkozik (ahol ez előírás). A magyar
nyelvű használati útmutatóban és a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel.

A +1 vagy + 2 év extra jótállásért regisztrálnia kell a lakossági
fogyasztónak a készülékét a bonair.hu/garancia oldalon.
23. SZAVATOSSÁG
23.1. Kellékszavatosság:
Az Ügyfél az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az
Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az
Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a Eladó költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.
Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
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azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.
Az Ügyfél közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a
terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen
esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis
bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból
keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy
az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.
23.2 Termékszavatosság:
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –
kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az
Ügyfelet
azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági
igényt
egyszerre,
egymással
párhuzamosan
érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben
érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az
Ügyfélnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a
gyártó
által
adott
leírásban
szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
(Eladó) szemben gyakorolhatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
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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 (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
23.3 MEGELÉGEDETTSÉGI (30 napos visszavásárlási) GARANCIA
Magánszemély fogyasztó (továbbiakban: Fogyasztó) a megvásárolt terméket 30 napos
jogvesztő határidőn belül – indokolási kötelezettség nélkül, azonban írásban jelezve, hogy élni
kíván a MEGELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁVAL – visszaküldheti eredeti csomagolásában
és eredeti tartozékaival az Eladó részére, aki vállalja, hogy a visszaérkezéstől számított 15
napon belül a termék árát – a megfizetés módjával azonos módon – visszatéríti a Fogyasztó
részére. A visszaküldés és szakszerű csomagolás költsége a Fogyasztót terheli.
A Megelégedettségi garancia feltétele, hogy a terméknek ne legyen rendeltetésellenes
használatból eredő semmilyen hibája, sérülése, sem szakszerűtlen üzembe helyezésből,
balesetből, helytelen tárolásból, helytelen kezelésből, rongálásból eredő, vagy elemi kár,
természeti csapás okozta hibája.
Az olyan készülékeknél ahol higiéniai alkatrészek vannak, vagy tartozékok tartoznak hozzá,
ezt a garanciát csak részlegesen vállalja az Eladó. A 30 napos visszavásárlási
MEGELÉGEDETTSÉGI GARANCIA ezekre a higiéniai alkatrészekre és tartozékokra
nem terjed ki, azok ellenértékét az Eladó nem téríti vissza. Például a légtisztító
készülékeknél az aktív szénszűrő, HEPA szűrő stb.
24. Egyéb rendelkezések:
A BONAIR BG Kft. Webáruház információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata
nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs
rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ön részéről az
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató üzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos
mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
Budapest, 2017. július 14.
___________________________
Grabarits Ildikó ügyvezető
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