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1.

Üzemeltető adatai
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Kibocsátó cégbíróság:
E-mail cím:
Honlap:
Telefon:
Bankszámlaszám:
A dokumentum nyelve:

2.

VortexFoto Korlátolt Felelősségű Társaság
2220 Vecsés, Fő út 148.
24648787-2-13
13-09-164901
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
info@vortexcomputer.hu
www.vortexcomputer.hu
00 36 (29) 743 885
11742551-20002846
magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A webáruház felületén megjelenített termékek kizárólag on-line megrendelhetők és a „Fizetési
és átvételi lehetőségek” pontnál részletezett módon vehetők át.
Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, melyek esetében a megrendelés egy hibás készülék
javításához szükséges. Ebben az esetben a termék megrendelését munkatársunk bonyolítja a
készülék tulajdonosával történt telefonos egyeztetést és jóváhagyást követően.

3.

A kínált termékek kategorizálása
-

Hardver
Szoftver
Külső eszközök
Notebook, Tablet
Hordozható eszközök
Adathordozók
Tartozékok

A terméklapon megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27% áfát, azonban a házhoz
szállítás díját nem. Csomagolási költség nem kerül felszámításra!
4.

Rendelési információk
A vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatait az „Adatkezelés”
pontban foglaltaknak megfelelően kezeljük.
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Termék(ek) megrendelése webáruház használata nélkül, telefonon is lehetséges. A telefonon
leadott rendelések esetében is érvényesül a Mellékletekben megtalálható „Távollevők között
kötött szerződésekről szóló szabályozás” és a vásárlót megilleti elállás joga.
Felhívnánk tisztelt vásárlónk illetve megrendelőnk figyelmét arra, hogy a telefonos rendelés
alkalmával a megrendelést a webáruházon keresztül történő megrendeléssel megegyezően
kezeljük, így a megrendelő és az eladó között a mellékletekben foglaltaknak megfelelően
szerződés jön létre!
5.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 órától 17 óráig 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.
Adott napon délelőtt 9 óráig leadott rendelés még aznap feldolgozzuk, így a rendelt termék
átvételére még aznap sor kerülhet.
A megrendelő a leadott rendelésekről automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail
címére.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon
belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az
összeg küldőjének részére.

6.

Rendelés menete
6.1. A kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával tudja rendelési listára helyezni.
A kosárban egyszerre több terméket is elhelyezhet. Ha befejezte a termékek kiválasztását,
akkor a „Kosár” vagy „Pénztár” gombra kattintva megjelenik a rendelési lista tartalma.
6.2. Itt nyílik lehetőségünk a darabszámok módosítására, vagy a kosár egyes elemeinek vagy
tényleges tartalmának törlésére. A „Megrendelés folytatása” gomb lenyomása után a
rendszer kéri a megrendelő adatait. A megadott adatokat az „Adatkezelés” pontban
meghatározottak szerint kezeljük.
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6.3. Kérjük, hogy a kért adatokat hiánytalanul és pontosan adja meg, ezek nélkül a megrendelés
nem fejezhető be. Ezen adatok pontos megadásának hiányában, az eladó érvénytelennek
tekinti a megrendelést, s mint ilyen, nem vállal felelősséget a megrendelés és teljesítés
kapcsán felmerülő hibákért!

6.4. A ”Rendelés véglegesítése” gomb lenyomása után, a megrendelő legkésőbb 48 órán belül
elektronikus értesítést kap a korábban megjelölt e-mail címére, a megrendelt termékekről
és azok vételáráról.
7.

Fizetés és átvételi lehetőségek
7.1. Személyes átvétel telephelyünkön:
Ebben az esetben a megrendelt terméket telephelyünkön (2220 Vecsés, Fő út 148.)
munkanapokon 9 és 17 óra között illetve szombaton 8 és 11 óra között veheti át. A termék
vételárának kiegyenlítése történhet készpénzben illetve az 1. pontban megadott
bankszámlaszámra történő előre utalással.
7.2. Személyes átvétel szervizpontunkon:
Ebben az esetben a megrendelt terméket szervizpontunkon (2244 Úri, Napsugár utca 2/A.)
nyitvatartási időn kívül, vagy ha ez nem lehetséges, egy előre egyeztetett időpontban veheti
át. A termék vételárának kiegyenlítése történhet készpénzben illetve az 1. pontban
megadott bankszámlaszámra történő előre utalással.
7.3. Ingyenes kiszállítás Vecsés területén:
Ebben az esetben a megrendelt terméket nyitvatartási időn kívül, vagy ha ez nem
lehetséges, egy előre egyeztetett időpontban ingyen házhoz szállítjuk a megrendelés során
megadott vecsési címre. A termék vételárának kiegyenlítése történhet készpénzben illetve
az 1. pontban megadott bankszámlaszámra történő előre utalással.
7.4. Kedvezményes házhozszállítás (Budapest 18. kerülete, Gyál, Üllő, Sülysáp, Úri):
Ebben az esetben a megrendelt terméket nyitvatartási időn kívül, vagy ha ez nem
lehetséges, egy előre egyeztetett időpontban házhoz szállítjuk a megrendelés során
megadott címre. A kedvezményes házhozszállítás díja 500Ft megrendelésenként. A termék
szállítási díjjal növelt vételárának kiegyenlítése történhet készpénzben illetve az 1. pontban
megadott bankszámlaszámra történő előre utalással.
7.5. Házhoz szállítás a Magyar Postával:
Ebben az esetben a megrendelt terméket az Magyar Posta házhoz szállítja a megrendelés
során megadott címre. A házhozszállítás díját a Magyar Posta aktuális díjszabása
tartalmazza. A termék szállítási díjjal növelt vételárának kiegyenlítése történhet utánvéttel
illetve az 1. pontban megadott bankszámlaszámra történő előre utalással.
A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor átvétel
előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje
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jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt
nem áll módunkban elfogadni!
Amennyiben a megrendelésben szereplő csomag értékét előre utalással egyenlíti ki, a
vételárból 2 % kedvezményt adunk.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a
visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének
előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani, azonban ebben az esetben a
fent leírt 2% kedvezmény nem érvényesíthető!
8.

Általános garanciális feltételek
Termékekre gyártótól függően 12, illetve 24 hónap garanciát vállalunk. Az ettől eltérő garanciális
időket a számla vagy a garanciajegy tartalmazza.
Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és
telefonszámon továbbá elérhetőségeik valamelyikén kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.
A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.
Meghibásodás esetén, ha a terméket a leadottal azonosra nem tudjuk cserélni a megrendelő
különbözetfizetéssel más típusra kérheti a cserét. Ez esetben az aktuális árat vesszük
figyelembe.
Amennyiben a különbözet fizetéssel történő csere nem megfelelő a megrendelő kérheti az
aktuális ár visszafizetését. Lásd 1959. évi iv. törvény 306. § Az eladó szavatossági és jótállási
felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk szervizpontjára (2244 Úri, Napsugár
utca 2/A.) vagy telephelyére (2220 Vecsés, Fő út 148.) is visszaküldheti.
Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a
feladónak!

9.

Elállási jog
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása
értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási
jogát.
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Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.
Az alábbi esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások,
ingadozásoktól függ.
- Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelően került előállításra.
- Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozás a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul,
de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink
valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára
adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon
történő jelzését.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott (könyvelt) küldeményként adja fel jelzését,
így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk
címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót
terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kedvezményes házhozszállítás esetén kérhető a csomag ily módon történő felvétele. Ebben az
esetben a szállítási díjat újra ki kell fizetni.
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű
használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag
kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő
félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, ha a visszaküldött termék sérült, vagy
hiányos volt.)
A vállalkozás a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul,
de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
10. Adatkezelés
Az webáruház használata során a VortexFoto Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben
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amennyiben az a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (Például: Név, cím telefonszám, a
megrendelés kézbesítéséhez).
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a VortexFoto Kft. kizárólag jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné
engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása
esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a VortexFoto Kft. megrendelés teljesítéséhez
használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott
megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal
rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a
VortexFoto Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján
biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.
A szolgáltató a megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos
rendelkezései szerint jár el.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@vortexcomputer.hu e-mail
címen.
11. Egyéb rendelkezések
A Weboldalon való vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
következett be. A megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok
védelmének kötelezettsége.
A VortexFoto Kft. honlapján (www.vortexcomputer.hu; webshop.vortexcomputer.hu) található
összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a
termékekre, cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható
formában a VortexFoto Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek
felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
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A www.vortexcomputer.hu oldalra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az
valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link
elhelyezéséhez hozzájárulunk.
A VortexFoto Kft. szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki csalást követ el vagy annak
elkövetésével próbálkozik. A VortexFoto Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik
személy által valamely látogató rovására történt csalás elkövetése miatt.
A VortexFoto Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges
módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket
tárgyalások útján, egymás között rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a
jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Monori Városi Bíróság kizárólagos
illetékességének vetik alá magukat.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a
VortexFoto Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Mellékletek:
M1 melléklet – Kormányrendelet, a távollévők között kötött szerződésekről
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M1 melléklet - Kormányrendelet, a távollévők között kötött szerződésekről
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt
egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett
távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a
vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről
eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által
szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött
szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló
szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit
a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres
házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá
b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó
szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy
meghatározott időszakban nyújtja.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely 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, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex
(mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail),
a távmásoló (telefax) és a televízió.
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2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra
alkalmas módon;
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is
magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a
fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak
teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően
és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés
megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát,
valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban
- papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt
az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés
harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére
rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl
tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5)
bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a
fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó
panaszait érvényesítheti;
c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő
szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
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d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy
évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal
nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére
kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott címéről.
(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi
a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az
időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap
elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az
időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a
termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés
napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap
elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától
számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást
követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban
követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási
jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a
vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
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c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a
fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva
nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott
kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. §
szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem
köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a
szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5.
pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás
előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt
haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás
rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a
megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a
szerződés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában
nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése
a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve
szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a
megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás
egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít,
illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának hallgatólagos - elfogadását.
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9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés
céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának
hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem
tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a
fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.
11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával
szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való
választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével
ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a
szerződésre alkalmazni.
11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
meghatározott szabályok szerint jár el.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2)
(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997.
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv
8. cikke kivételével.

Vecsés, 2013. augusztus 1.
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