
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2019. január 14-től visszavonásig 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Webshopon 

keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének vásárlók, felhasználók, látogatók 

(a továbbiakban együttesen: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Jelen ÁSZF hatálya 

Szolgáltató weblapján (https://e-cartolto.hu/) (a továbbiakban: Webshop) történő 

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

weboldalról. A Webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan 

felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.  A Webshop 

használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a 

Webshop felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. 

A Webshopban leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett 

jognyilatkozatnak minősül, így a Szolgáltató és a Felhasználó közötti elektronikus úton kötött 

szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag 

nem hozzáférhető és nem megtekinthető.   Szolgáltató semmilyen magatartási kódex 

rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

A szolgáltató neve: Pataki Tamás e.v 

A szolgáltató székhelye: 3300 Eger, Malomárok utca 52. 1/6. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 

használt elektronikus levelezési címe: info@e-cartolto.hu 

Nyilvántartási szám: 52185548 

Adószáma: 68742179-2-30 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Heves Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara 

Telefonszáma: +36-70-323-7822 

A tárhely-szolgáltató: Data Center Solutions Kft. 

Cégjegyzékszám: 10 09 035877 

Adószám: 25728617-2-10 

Telefon: +36 1 445 1196 

Email: info@dchosting.hu 

Adatvédelmi tájékoztató: https://e-cartolto.hu/privacy-policy/ 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

o A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF 

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus 



kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 

valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, valamint 

szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 

2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vonatkozó jogszabályok kötelező 

rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

o A jelen ÁSZF 2019. január 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban 

marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A 

módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a 

Webshop felületén közzéteszi. 

o Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop 

oldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem 

regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben foglaltakat köteles 

betartani. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem 

jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére. 

o Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete 

és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének 

tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 

részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS 

o Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. 

A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető 

adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja 

felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival 

veszi igénybe szolgáltatásait. 

o A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, 

hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

o A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó 

a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a 

Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE, ÁRA 

o A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. 

o A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a 

termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek 

eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk 

felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti 

különbözőség miatt. 

o A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák 

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

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

o A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

o A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján 

minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a 

Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat 

számít fel. 



o Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer 

hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett 

árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától 

jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles 

a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan 

feltüntetett ár esetén Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában vagy azt 

követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, 

mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós 

áron a terméket vagy sem. 

o Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

5. RENDELÉS MENETE 

o Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást. 

o Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

o Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a „Kosárba” gombra 

kattintva. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” 

ikonra kattintva 

o Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, 

böngészhet tovább anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha nem 

szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék 

darabszámát. A mennyiség 0-ra történő átállítását követően, a „kosár frissítése” 

ikonra kattintva törölheti a terméket. A kosár teljes tartalmának törléséhez 

minden terméknél az előzőleg leírt módon szükséges eljárni. Ha mindent 

rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytathatja a 

megrendelési folyamatot. 

o Szállítási mód 

A Felhasználónak ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási 

módot és a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytatni a megrendelést. 

 Számlázási, szállítási adatok megadása 

- Vezetéknév: 

- Keresztnév: 

- Cégnév: 

- Ország 

- Megye 

- Irányítószám 

- Város 

- Utca, házszám 

- Telefonszám 



- E-mail cím: 

- Szállítási adatok (ha eltér a számlázási adatoktól) 

- Rendelési jegyzetek 

 Fizetési mód 

A rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot szükséges kiválasztani. 

Fizetési módok: 

• Utánvétel (bruttó 250.000 Ft-ig): Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor 

kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. 

• Közvetlen banki utalás: Amennyiben szeretné a bankszámlánkra előre átutalni a rendelés 

értékét, kérjük, válassza ezt az opciót. Az összeg beérkezése és lekönyvelése után kerül 

kiszállításra a megrendelés. 

-Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya 

adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar 

Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 

 Megrendelés elküldése 

Ha Felhasználó mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor az ÁSZF 

elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása), a „Megrendelés” gombra kattintva küldheti el a 

megrendelését. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a 

Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az 

áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba 

felismerése a 4. pontban meghatározottak szerint azonnal tájékoztatja a Felhasználót 

az új adatokról. A Felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy 

lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől. 

 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján 

minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt 

megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles 

jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. 

 A megrendelés elküldését követő 48 órán belül Felhasználó automatikus 

visszaigazolást kap e-mail-ben, hogy megrendelését rögzítette a rendszer. Az 

automatikus visszaigazoló e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes 

szerződés nem jön létre a Felek között. A szerződés létrejöttéről, Felhasználó az 5.15. 

pontban kap bővebb tájékoztatást. 

 Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a 

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

Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő 

a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára 

hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 

visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet 



adott meg regisztrációja vagy a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely 

telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 Felhasználó megrendelését Szolgáltató külön e-mail útján fogadja el, melyben 

tájékoztatja Felhasználót a távol lévők közötti szerződés létrejöttéről, a rendelt 

termékekről, a fizetés módjáról és a várható kiszállítás idejéről. Azaz a szerződés a 

megrendelés Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön 

létre és nem pedig a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán 

belüli megérkezésével. 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA 

o A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 – 16 óra között történik. A 

megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a 

megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt 

követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben 

elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

o A Szolgáltató a csomag futárnak való átadásáról e-mailben értesítést küldd a 

Felhasználónak. 

o A csomag kiszállítása a GLS szállítási feltételei alapján történik. 

o A megrendelés kiszállításának határideje változó, ezt minden esetben közli 

Szolgáltató a Felhasználóval. 

o 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. 

o A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult 

póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a 

fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. 

o A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha 

- a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy - a szerződést a felek 

megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a 

meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 

o Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről 

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett 

összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E 

kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb 

következményei alól. Szolgáltató jogosult a részteljesítésre, a Felhasználó 

előzetes hozzájárulásával. 

o Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést 

követően kerülhet sor. 

o Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések 

visszautasítására részben, vagy teljes egészben. 

o Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a 

beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli 

változása miatt. 

7. ELÁLLÁS JOGA 

o Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló 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”). 



o Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében 

jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

1. a) terméknek, 

2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 

4. d) 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 az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék 

átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti 

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés 

alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, emailen keresztül történő 

jelzés és alkalmával pedig az email beérkezésének időpontját. 

 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 1. pontjában meghatározott elérhetőségek 

valamelyikére. 

 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt 

(akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár 

le, amelyen Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 

a terméket átveszi. 

 Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére 

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 

számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó 

a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket vagy Szolgáltató 

címén leadja. 

 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli; 

Szolgáltató nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a 

Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában 

átvenni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának 

költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem 

rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

 Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a 

Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül 

visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a 

fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, 

amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb 

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a 

visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy 

Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül 

Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 



 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 

fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az 

áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy 

azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A 

Szolgáltató tehát 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. 

 Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót − 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. − szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, 

ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 

meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését 

követően felmondási jogát elveszíti; − olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, 

amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási 

jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; − olyan 

zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból 

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; − olyan termék tekintetében, 

amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

− olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 

kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok 

elvégzése céljából; 

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet, mely itt érhető el: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, mely itt érhető el: 

https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU 

 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, 

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 Kellékszavatosság 

o Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében 

vásárolt új termék vásárlása esetén Felhasználó 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 Felhasználó 

érvényesíteni már nem tudja. 



o Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától 

számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

o Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha 

az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 

Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem 

kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 

leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, 

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

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

o Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az 

áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra 

a Szolgáltató adott okot. 

o Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a 

Szolgáltatóval. 

o Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti 

kellékszavatossági igényét. 

o A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági 

igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha 

Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a 

számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor 

mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, 

hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően 

keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a 

Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által 

támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap 

eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó 

által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

o Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba 

szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági 

igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

 Termékszavatosság 

o A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – 

választása szerint – a 8.1.pontban meghatározott jogot vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

o Felhasználót 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 Felhasználó a gyártóval szemben 

érvényesítheti. 

o Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását 

vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény 

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

o 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. 



o Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba 

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 

jogosultságát elveszti. A Felhasználó 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. 

o Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy 

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

o 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. 

o A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 Jótállás 

o Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós 

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

Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. 

o A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött 

fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt 

termékekre vonatkozik bruttó 10.000 Ft. termék érték felett. 

o A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek 

tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a 

Felhasználónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a 

Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A 

Szolgáltató bizonyos termékekre a kötelezőnél kedvezőbb, így hosszabb 

jótállási időt vállal, mely hosszabb jótállási időről szóló tájékoztatás minden 

esetben az adott termék mellett feltüntetett. 

o A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

o A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó 

érvényesíthet. - Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék 

Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, 

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. 

o Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó: - elsősorban – választása 

szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási 

igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak 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 a Felhasználónak 

okozott érdeksérelmet. - ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem 

vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit 

kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a 



kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a 

vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga 

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

o Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 

Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a 

terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 

használatot akadályozza. 

o A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által 

elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a 

Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell 

arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 

elvégezze. 

o A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

o Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a 

Felhasználó 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. 

o A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltató t 

terhelik. 

o Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt 

kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen 

korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 8.1. és a 

0. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

o A jótállás tehát nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen 

kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

o Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a 

Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 10.6.3. pontban 

feltüntettettek alapján. 

 A szavatossági igény esetén történő eljárás 

o Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 

rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

o A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, 

vagy akár csak nyugtával). 

o A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót 

terhelik (Ptk. 6:166. §). 

o A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 

jegyzőkönyvet vesz fel. 

o A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató haladéktalanul, igazolható módon a 

fogyasztó rendelkezésére bocsátja. 

o Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének 

teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – 

az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez 

fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a 

fogyasztót. 

o A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig 

megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. 



o A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 

tizenöt napon belül elvégezze. 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

o Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. 

Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a 

jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

o Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, 

jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

o Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a 

joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli 

nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem 

ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy 

kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 

ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

o Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE 

o Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő 

teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis 

valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, 

úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

o Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 

orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy 

másolati példányát átadja a Felhasználónak. 

o Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A 

panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet 

és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az 

ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

o Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az 

érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

o A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a 

Felhasználót. A panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken. 

o Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, 

a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és 

kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes 

Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a 

Felhasználó számára: 

 Panasszal élhet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál 



Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal 

fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását 

követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Felhasználó az alábbi 

linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt. Területi 

hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti 

 Vitarendezés az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van 

arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló 

jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online 

platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.  Ehhez nem kell mást tenni, 

minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy 

kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a 

platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják 

érvényesíteni jogaikat. 

 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a 

békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval 

közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok 

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

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

használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 

címzettje. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson 

kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita 

rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között. Ennek 

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, 

hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a 

fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a 

fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó 

kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A 

Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás 

keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson 

egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a 

Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet 

működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 

felajánlására terjed ki. 

 Bírósági eljárás kezdeményezése 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. 



11. Egyéb kiegészítések 

A szolgáltató, szavatossági és jótállás érvényessége abban az esetben érvényesíthető. 

Ha: 

o Szakképzet személy (pl. villanyszerelő, erősáramú technikus) által telepített a 

készülék, számlával és fotóval igazolja ennek meglétét. Minden készülék 

esetében rendelkezésre bocsájtjuk a beüzemelési és használati útmutatót. 

o Szakszerű, szabvány követő beüzemelés, eleget téve minden érintésvédelmi és 

tűzvédelmi szabványnak (pl. megfelelő vezeték keresztmetszet, áramvédő-

kapcsoló, túlfeszültség-levezető, túláram védelem, munkavédelmi leválasztó, 

védővezető, védőföldelés. stb.). 

o Az áramszolgáltatói zavarok (pl. feszültség ingadozás) és természeti hatások 

(villámkár, beázás) esetén nem érvényesíthető. 

o A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből keletkező 

meghibásodásokra. A jótállás csak a gépkönyv szerinti telepítés, üzembe 

helyezés és karbantartás esetén érvényes. 

o Személyi és vagyoni kár esetén a telepítőre vagy a készülék gyártójára hárul a 

felelősség, amennyiben az bizonyított melyik fél okozta azt, mivel az 

szolgáltató csak értékesítési feladatban vesz részt. 

Üzemeletetésről, kötelezettségekről: amennyiben harmadig fél is használja a töltő 

készüléket abban, az esetben itt tájékozódhat az üzemeltetés feltételeiről. 

A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

szabályozza az üzemeltetést. A tevékenység engedélyköteles. 

Részletesen az alábbi linken tájékozódhat 

http://www.mekh.hu/ 

12. Szerzői jogok 

o Miután az e-cartolto.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az e-

cartolto.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének 

letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más 

módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

o Az e-cartolto.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot 

átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való 

hivatkozással lehet. 

o A Webshop tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más 

adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából 

vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A 

magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő 

tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba 

hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

o A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Webshop 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot 

Felhasználónak a Webshopon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy 

védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű 

használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes 

többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a 



Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem 

használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

o A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a 

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az 

internetes reklámfelületeire. 

o Tilos az e-cartolto.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja 

vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen 

módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az e-

cartolto.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy 

indexelhető. 

o Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli 

felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként 

bruttó 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul 

veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az 

oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást 

alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

o Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a 

Szolgáltató és a Felhasználó között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul 

szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek 

nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai 

által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és 

a Webshopon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató 

és Felhasználó közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják. 

12. Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

https://e-cartolto.hu/privacy-policy/ 

 


