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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

https://limitaltajanlatok.hu. hatályos ettől a naptól: 2021. 06.01. 

 

Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert 

megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát! 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Györfiné Szabó Orsolya e.v. (székhely: 

4060 Balmazújváros, Bem József u. 15/a, adószám: 66893633-1-29), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) 

által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy 

csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező 

érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus 

formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem 

utal. 

1. Impresszum - Üzemeltetői adatok: 

Név: Limitált Ajánlatok Shop 

Üzemeltető: Györfiné Szabó Orsolya e.v. 

Telefonszám: 06-70/315-8462 

E-mail: info@limitaltajanlatok.hu 

Honlap: https://limitaltajanlatok.hu 

Székhely: 4060 Balmazújváros, Bem József u. 15/a 

Nyilvántartásba vételi szám: 40469504 

Adószám: 66893633-1-29 

Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Damjanich u. 13. 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala 

Okmányirodai Osztály Balmazújváros, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 03., Telefon: +36 (52) 580-

512, Fax: +36 (52) 580-511 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 

Cégjegyzékszám: 18 09 114076 

Székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. 

Email: support@mikrovps.hu 

Telefon: +3694200210 

Adószám: 25189861-2-18 

 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:  

A webáruházakban történő szolgáltatási tevékenység tekintetében 

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

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései, 
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény rendelkezései, 
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• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései, 

• a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, 
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM 
rendelet rendelkezései, 

• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet rendelkezései, valamint 

• a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

 

2.2. A szabályzat módosíthatósága: A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan 

módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé. 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon 

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon 

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és 

értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: 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 a Téged és bennünket 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. 

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

Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

A megrendelésed véglegesítése előtt köteles vagy megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 

webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF 

maradéktalanul a Te és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő 

leírásokban adunk tájékoztatást. 

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért 

A megrendelés során a megrendelésed véglegesítése előtt folyamatosan lehetőséged van az általad 

bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így 

akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra léptél). Felhívjuk a figyelmedet, hogy 

a Te felelősséged, hogy az általad megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általad 

megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Megrendeléseddel tudomásul 

veszed, hogy a Szolgáltató jogosult az általad eszközölt hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott 

adatokból eredő minden kárát és költségét rád hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján 

történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a rosszul megadott e-mail 
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cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát 

eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

3.2. Eljárás hibás ár esetén 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

• 0 Ft-os ár, 

• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék 

esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának 

lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a 

terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

 

4. Regisztráció/Vásárlás 

4.1. Regisztráció 

Amennyiben vásárolni szeretnél, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnod a vásárláshoz 
szükséges adatokat is, így a neved, számlázási és szállítási adataidat, e-mail címedet, valamint a 
későbbi belépéshez szükséges jelszavadat. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs 
feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa 
megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és 
jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába 
kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A 
felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató 
technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a 
rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a 
felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást 
töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet 
csak egyszer lehet regisztrálni.  

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. 

4.2. Vásárlás 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatod ki a kívánt termékcsaládot, és ezen 

belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találod a termék fotóját, cikkszámát, 

ismertetőjét, árát. Vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetned. A termékeket illusztrált 

fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, 

kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. 

Felhívjuk figyelmedet, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

5. A rendelés menete 

A Termék kiválasztása után a "Kosárba teszem" gombra kattintva helyezhetsz - tetszőleges számú 

terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettséged keletkezne, mivel a 

kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

A termékeket a Kosárba helyezheted bejelentkezés nélkül is, azonban megrendelés előtt be kell 
lépned a rendszerbe. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha regisztrálod magad. A regisztrációt a 
"Shop/Fiókom/Regisztráció" menüpont alatt találod. Ha regisztrált vásárló vagy, de elfelejtetted a 
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jelszavad, használd a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadod a regisztrált e-mail címed, akkor a 
jelszavadat e-mailben elküldjük Neked. Belépést a "Shop/Fiókom/ Bejelentkezés" menüpont 
segítségével végezheted el. Itt add meg regisztrált e-mail címed és jelszavad, majd nyomd meg a 
"Bejelentkezés" gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik a regisztrált e-
mail címed és a "Kilépés" gomb, amely segítségével elhagyhatod az áruházat. 

A honlap használata során a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor 

ellenőrizheted a kosár tartalmát. Itt lehetőséged van a kiválasztott termékeket eltávolítani a 

kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb 

megnyomását követően megjeleníti az általad megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, 

ideértve a kosárba tett termékek árát is. 

Amennyiben nem kívánsz további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a 

pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatod a vásárlást. 

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az általad 

kiválasztott termékek megvásárlása esetén a fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a 

felhasználói adatokat kitölteni (név, cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek, adatkezelési 

hozzájárulás, ÁSZF elfogadása). 

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):  

Amennyiben meggyőződtél arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általad megrendelni kívánt 

termékeknek, valamint az adataid helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra 

kattintva zárhatod le megrendelésedet. A honlapon közölt információk nem minősülnek az 

Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó 

megrendelések esetén Te minősülsz ajánlattevőnek. 

A fenti szövegdobozok kitöltését követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva lezárhatod a 

megrendelési folyamatot, illetve a lap felső részén a kosár ikonra kattintva visszaléphetsz a "Kosár" 

tartalmához. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintás esetén a rendelés sikerességét 

visszaigazoló oldal jelenik meg, ahol láthatod a rendelésed részletes adatait. 

A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszed, hogy ajánlatodat 

megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozatod – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - 

fizetési kötelezettséget von maga után. Az ajánlatod 48 órás időtartamban köt téged. Amennyiben az  

ajánlatodat a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az 

Szolgáltató, mentesülsz az ajánlati kötöttség alól. 

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Bármilyen időpontban lehetőséged van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az 

ajánlatod elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az ajánlatot. A szerződés 

akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email számodra a 

levelezőrendszeredben hozzáférhetővé válik. 

 

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítási díj fizetésének módja 

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja 

• Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk a megrendelésedet, akkor a 
visszaigazoló e-mailben megtalálod a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, 
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amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az 
átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a 
terméket. 

• Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai 
számára lehetséges: VISA, Maestro, Mastercard, American Express, Barion* 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget 
tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a 
kézbesítő előtt vizsgáld meg, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérd 
jegyzőkönyv felvételét és ne vedd át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni. 

6.2. Bankkártyás fizetés Barionon keresztül 

 

 

MIT JELENT A BARION™? 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és 
biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online 
áruházunkban. 
FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL 
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád 
számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő 
e-mail címet. 
Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen 
Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak 
kényelmes, de a biztonságodat is növeli! 
Fizetéshez használhatod 

• Mastercard vagy Maestro bankkártyádat 
• Visa vagy Electron bankkártyádat 
• Amex bankkártyádat 

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL 
Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion 
egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve 
amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és 
jelszavad megadásával tudsz fizetni. 

INGYENES 
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion 
mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. 
A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg 
feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő 
feltöltés ingyenes. 
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BARION ALKALMAZÁS 
A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt 
kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz. 

ELSŐ A BIZTONSÁG 
A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés 
előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a 
fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, 
ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven 
azonosítja. 
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS 
tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek 
biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN 
https://barion.com 

 

 

6.3. Szállítás módjai és díjszabása 

• A buborékos borítékban kézbesíthető, kisebb méretű és nem törékeny termékek szállítási 
díja: 990 Ft. 

• A dobozban kézbesíthető, nagyobb méretű és/vagy törékeny termékek szállítási díja: 1990 Ft 
• Különleges szállítási módot igénylő termék esetén a szállítási díj a fentiektől eltérő lehet 
• Minden terméknél minden esetben fel van tüntetve a rá vonatkozó szállítási díj  
• Több termék egyidejű rendelése esetén egy szállítási díj fizetendő, ennek összege a Kosár 

oldalon automatikusan megjelölésre kerül. 
• A szállítás 15 000 Ft felett ingyenes. 
• Személyes átvétel előre fizetést követően, Balmazújvároson lehetséges, Szolgáltatóval 

emailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén nics 
szállítási díj. 

6.4. Szállítási határidő: Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 
4 munkanap.  

7. Elállás joga 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN 

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy 

üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek 

az indoklás nélküli elállási joggal! 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indoklás nélküli elállás joga. 

A fogyasztó az elállási jogát 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén  

b) a terméknek, 

https://barion.com/
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c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az 

utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától 

számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott 

elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 

gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt 

megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget 

megszünteti. 

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával 
gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. 
Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre juttasd vissza: 

Györfiné Szabó Orsolya e.v. 

4060 Balmazújváros, Damjanich u. 13. 

vagy emailben: info@limitaltajanlatok.hu címre. 

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn 

belül elküldi. A határidő 14 nap. Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem 

számít bele. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 

A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus 

adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a 

fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. 

7.4. Az elállási jog részletszabályai  

7.4.1. Az elállási jog 
– egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől 
– több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása 
nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől 
– több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak 
az átvételétől 
számított 14 naptári napon belül gyakorolható. Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván 
elállni a szerződéstől. 
  

7.4.2. A termék visszaküldése: amennyiben Fogyasztó jelezte a Szolgáltató felé elállási szándékát a 
terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza 
kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a 
terméket maga fuvarozza vissza. 
  
7.4.3. A Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli, 
kivéve, ha a Szolgáltató vállalta ezen költség viselését. 
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7.4.4. Ha a megrendelt terméket a Fogyasztónak kifuvarozták, a Szolgáltató azt saját költségén 
fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. 
Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 
használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához 
szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Szolgáltató  
részére köteles megtéríteni. 

  

7.4.5. A Szolgáltató által viselt költségek: ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Kereskedő 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül 
köteles visszatéríteni Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az 
Ügyfél fizette) a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a 
Fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató más fizetési módot alkalmazzon. Ha 
azonban a Fogyasztó a Szolgáltató által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól 
(posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles megfizetni 
az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és a Fogyasztó által választott 
fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak 
fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket a Fogyasztó vissza nem 
küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta. 
 
7.4.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több 
alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a 
visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldéssel 
történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék- visszaküldéssel való 
visszaélést illetően. Szolgáltató ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben 
szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet. 
 
7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmedet, hogy nem gyakorolhatod elállási jogodat a 45/2014 

(II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 

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

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

felmondási jogát elveszíti; 

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

által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is 

lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy 

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 

fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

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

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

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

vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a 

megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
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h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére 

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

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

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

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

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 

határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

 

8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság 

Kellékszavatosság 

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy 

kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 

vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 

kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 

arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással 

kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról 

egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, 

vagy arra a vállalkozás adott okot. 

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a 

figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési 

határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó 

fogyasztónak minősül)? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

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

webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 
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már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell 

bizonyítania. 

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy: 

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmed, 

hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 

párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése 

esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet 

a gyártóval szemben érvényesítheted. 

Jótállás  

8.12. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles. 
8.13. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
8.14. Minden Szolgáltató által értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a 
gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Limitált Ajánlatok Shop weboldalon új, 
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eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó termékeket, gyártói engedéllyel forgalmazunk. 
8.15. Szolgáltató az általa értékesített bizonyos termékek esetében önkéntes jótállást vállal. A termék 
jótállási jegyét (garancialevél) kizárólag elektronikus úton a Vásárló Saját fiókjában teszi elérhetővé, 
illetve a jótállás jegy elérhetőségének linkjét e-mailen keresztül is megküldi a Vásárlónak.  
8.16. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan 
termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.  
8.17. A jótállás érvényesítésének menete: 

1. A jótállás érvényesíthető közvetlenül a (termék csomagolásában található gyártói 
jótállási jegy szerinti) gyártói szakszervizben. 

2. A jótállás érvényesíthető közvetlenül Szolgáltató székhelyén. 
8.18. A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 
forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot 
meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó 
vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az 
üzembe helyezést Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a 
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

Termék vételára Kötelező jótállási idő 

10.000,- Ft – 100. 000,- Ft 1 év 

100.001,–Ft – 250. 000,- Ft 2 év 

250. 000,- Ft – felett 3 év 

8.19. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal 
történő javítása során Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, 
a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül 
kicserélni. 
8.20. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal 
történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, 
valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a 
fogyasztási cikket Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, Szolgáltató köteles a 
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, 
Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy 
nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
8.21. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – Szolgáltató köteles a 
fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Szolgáltató köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 
harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó 
részére visszatéríteni. 
8.22. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló jelezheti 
az info@limitaltajanlatok.hu email címen. 
8.23. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően 
lépett fel, így például, ha a hibát: 
1. 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) 
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2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása 
3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás 
4. elemi kár, természeti csapás okozta. 
8.24. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági 
és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont 
Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és Termékszavatosság pontokban 
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek 
abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el. 

9.2. A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az 
adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi 
tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt 
személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, 
illetve azokat nyilvánosságra hozni. 

9.3. A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A 
Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a 
jogsértések felderítése érdekében. 

9.4. A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából 
eredő károkért felelősséget nem vállal. 

9.6. A webáruházak WordPress alapon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, 
használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő 
böngészés során, a jelen webáruházak látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó 
szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített 
operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni. 

9.7. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a 
módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé. 

9.8. Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a 
jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok. 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), 
fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók. 

9.9.  Jelen ÁSZF-hez 5 (öt) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint: 

1. számú melléklet: Fogalommagyarázat 
2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozatminta 
3. számú melléklet: A békéltető testületek elérhetőségei 
4. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása 
5. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta 
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10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén) 

10.1. A panaszkezelés módja a szolgáltatási szerződés esetén 

10.1.1. Panaszkezelés a Szolgáltatónál 

A Szolgáltató a Vevő szolgáltatással vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató 

tevékenységével kapcsolatos panaszait az 1. pontban rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségein 

biztosítja. 

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a 

Vevővel közölni. 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Vevővel folytatott beszélgetést 

jegyzőkönyvben rögzíti, szolgáltató hangrögzítést nem alkalmaz. A panaszfelvételi jegyzőkönyvet 

Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le 

nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig. 

A szóbeli (telefonon vagy az üzletben történő személyes megjelenés során jelzett) panaszt a 

Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. 

Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy 

Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet, másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Vevő 

megrendelés során leadott számlázási címére megküldi. 

Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles 

megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A 

válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, 

vagy amennyiben e-mail cím nem került rögzítésre (pl. telefonon történt rendelésfelvétel során), úgy 

a Vevő számlázási címére megküldött postai levéllel történik. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati 

példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni. 

10.1.2. Fogyasztóvédelemhez fordulás 

Amennyiben Vevő a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint 

illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a 

Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Vevő lakóhelye szerint illetékes járási 

hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg. 

10.1.3. Békéltető Testülethez fordulás 

A termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a 

szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági 

eljáráson kívüli rendezése érdekében a Vevő a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és 

iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő 

egyeztetése nem vezetett eredményre. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a 

békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében 

meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági 

tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, 

lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 

vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető 

testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei: 

http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
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Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. 

Telefon: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail cím.: bekelteto@hbkik.hu 

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő 

Vevő a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti 

a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül.  Az online 

vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, 

amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, 

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., 

és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu. 

11. Szerzői jogok 

11.1. A webshop szerzői jogi védelme. 

A honlapok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai 

elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e 

tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató. 

 

12. Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

https://limitaltajanlatok.hu/gdpr/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 

Balmazújváros, 2021.05.31. 

  

http://ec.europa.eu/odr
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1. sz. melléklet 

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak általános szerződési feltételeihez 

  

Fogalommagyarázat 

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en 
belül nem történt meg. 

1. Fogyasztó 

1.1. „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 
eljáró természetes személy. 

1.2. „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén 
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 
vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.  

1.3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban 
meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén 
kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, 
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

2. Felhasználó 

A praeambulumban rögzített honlapok látogatója. 

3. Webáruház 

A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett on-line üzlet. 
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2. számú melléklet 

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak általános szerződési feltételeihez 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

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

Címzett: Györfiné Szabó Orsolya 
4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A. 
info@limitaltajanlatok.hu 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére 
irányuló szerződés tekintetében:   
Szerződéskötés (megrendelés) időpontja:         ……………………………………………………………………………… 
Termék(ek) megnevezése:                                    ………………………………………………………………………………. 
A fogyasztó neve:                                                   ………………………………………………………………………………. 
A fogyasztó címe:                                                   ………………………………………………………………………………. 
Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem[1]: 

a. ) A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással. 
b. ) Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással: 

Számla jogosultjának megnevezése:     ………………………………………………………………………………. 
Számlát vezető pénzintézet neve:          ………………………………………………………………………………. 
Bankszámlaszám:                                ………………………………………………………………………………. 
c) A megrendelés során megadott számlázási címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással. 
Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül 
címzettként megjelölésre. 
        A cím, amelyre kérem a visszatérítést:   ………………………………………………………………………………. 
Tudomásul veszem, hogy jelen elállási nyilatkozat kizárólag a szolgáltatás megkezdését megelőzően, 
illetve amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásban foglalt 
minőségi követelményeknek, úgy a kellékszavatossági jogom érvényesítése érdekében érvényes. 

  

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap) 

 

………………………………………………………… 

Fogyasztó aláírása 

(csak postai visszaküldés esetén) 

[1] Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, illetve bankszámlaszám választása, vagy eltérő postacímre 
kért kézbesítés esetén esetén egészítse ki! 

  

mailto:orsi@digitaliskola.hu
https://digitaliskola.hu/adatkezelesmappa/altalanos-szerzodesi-feltetelek/#_ftn1
https://digitaliskola.hu/adatkezelesmappa/altalanos-szerzodesi-feltetelek/#_ftnref1
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3.számú melléklet 

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak általános szerződési feltételeihez 

A békéltető testületek elérhetőségei 

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon 
megtalálhatók, a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok 
kerültek közzétételre: 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefon: 06-76-501-500 
Fax: 06-76-501-538 
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228. 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
Honlap: http://bacsbekeltetes.hu 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefon: 06-72-507-154 
Fax: 06-72-507-152 
E-mail: bekelteto@pbkik.hu 
Honlap: http.//www.pbkik.hu 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefon: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefon: 06-46-501-091, 501-870 
Fax: 06-46-501-099 
E-mail: bekeltetes@bokik.hu 
Honlap: http//www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefon: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefon: 06-62-554-250/118 
Fax: 06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 
Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu 

http://bekeltetes.hu/
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Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323 
Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu és bekeltetes@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefon: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba. 
Telefon: 06-20-373-2570 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefon: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
Email: kemkik@kemkik.hu 
Honlap: http://kem-bekeltetes.webnode.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A 
Telefon: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu 
Honlap: www.nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefon: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-269-0703 
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu 
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Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 
Telefon: 06-82-501-000 
Fax: 06-82-501-046 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefon: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefon: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefon: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu (Pergel Bea békéltető testületi munkatárs) 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 
Telefon: 06-88-814-111 
Fax: 06-88-412-150 
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 
Honlap: http://www.bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefon: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 
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4.számú melléklet 

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak általános szerződési feltételeihez 

Alkalmazott jogszabályok felsorolása 

A webáruházakban történő szolgáltatási tevékenység tekintetében 

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

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései, 
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 

évi XLVII. törvény rendelkezései, 
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezései, 
• a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású 
szöveg) 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, 
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 
29.) NGM rendelet rendelkezései, 

• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint 

• a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
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5.számú melléklet 

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak általános szerződési feltételeihez 

Regisztráció törlése iránti kérelemminta 

(csak a regisztráció törlése iránti szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Györfiné Szabó Orsolya 
4060 Balmazújváros, Bem József utca 15/A. 
info@limitaltajanlatok.hu 

Alulírott kijelentem, hogy a Szolgáltató és köztem létrejött alábbi felhasználói szerződés kapcsán 
gyakorlom felmondási jogomat:   

Regisztrált e-mail cím:                                      ……………………………………………………………………………… 

Regisztrált név:                                                ………………………………………………………………………………. 

Értesítési telefonszám:                                     ………………………………………………………………………………. 

Regisztráció törlésének oka (nem szükséges megjelölni):                      

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy a törölni kért fiókból folyamatban lévő megrendelést 

indítottam / nem indítottam. 

Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen elindított megrendelést a regisztrációm törlése nem érinti, 
azt a Szolgáltató részemre továbbra is teljesíteni köteles. 

  

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap) 

 

………………………………………………………… 

Fogyasztó aláírása 

(csak postai visszaküldés esetén) 

  

mailto:orsi@digitaliskola.hu
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