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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Bevezetés 

 

Üzemeltető: Nagy Sándor E.V. 

Vállalkozói ig. Száma: ES-587905 

Nyilvántartási szám: 19624567 

Számlavezető bank: Erste Bank 

Számlaszám: 11600006-00000000-94157952 

Kiállító Hatóság: Budapest Főváros 18. Ker. Önkormányzat 

Levelezési cím: 1185 Budapest Duna utca 40. 

Telefonszám: +36 30 338 0249 

Domain cím: www.nagyredony.hu   

E-mail cím: info@nagyredony.hu  

Panaszkezelés cím: 1185 Budapest Duna utca 40 

Panaszkezelési telefonszám: +36 30 338 0249 

Panaszkezelési e-mail cím: info@nagyredony.hu 

(a továbbiakban: „Szolgáltató”/ www.nagyredony.hu ) 

 

Webtárhely szolgáltató adatai: 

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. 

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház) 

Adószám: 14032868-2-42 

Telefon: 06-20-000-22-11 

E-mail cím: info@mobicom.hu  

 

A Szolgáltató üzleti tevékenysége keretében a személyesen, telefonon, email-ben és faxon 

megrendelt termékeket és szolgáltatásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) 

szerint értékesíti. Az ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződéses 

jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 

A Szolgáltató a terméket és szolgáltatást a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi 

szerződések alapján értékesíti. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, 

hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az 

egyedi szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF. 

Abban az esetben, ha alakszerű egyedi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Megrendelő 

a termék és szolgáltatás megrendelés Szolgáltatónak történő elküldésével fogadja el a jelen 

ÁSZF-t, ami így a Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyra irányadóvá válik. 

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által 

biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba 

lépését 14 (tizennégy) nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló 

Megrendelőket, valamint a módosítást közzéteszi a www.nagyredony.hu weboldalon. Nem 

minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő 

jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul. 

A Felek jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, 

ez esetben a Felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezése irányadó. 

http://www.nagyredony.hu/
mailto:info@nagyredony.hu
mailto:info@nagyredony.hu
http://www.nagyredony.hu/
mailto:info@mobicom.hu
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Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a 

www.nagyredony.hu oldal tartalmához hozzáfér; 

Vásárló: az a felhasználó, aki a Szolgáltatónál megrendelést adott le, természetes személy 

esetén feltétel a 16. életév betöltése. 

Fogyasztó: Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok 

érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak az egyéni 

vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli 

szervezetek, társasházak. 

Jogszabályok: 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről; a 2005. évi CLXIV törvény a 

kereskedelemről; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), j)  

I. A megrendelés 

1.1. A Megrendelő a termék vagy szolgáltatás megrendelését írásban (levélben, faxon vagy 

email-ben) megrendelő nyilatkozatban köteles megtenni.  

1.2. A Szolgáltató kizárólag az olyan megrendelést fogadja el, amelyet a Megrendelő 

képviseletére jogosult személy cégszerűen írt alá, és amely legalább a következő adatokat 

tartalmazza: a Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy 

nyilvántartási számát), adószámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartója nevét és 

elérhetőségét. 

1.3. A Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak 

megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. A Szolgáltató kizárólag az 1.1. és 1.2. pontnak 

megfelelő adattartalmú megrendeléseket igazolja vissza (amennyiben a megrendelés 

teljesítésének egyéb feltételei fennállnak). Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a 

Megrendelő nem valós adatokat szolgáltatott, vagy a nyilatkozata nem felel meg a 

valóságnak, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől 

elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, azt azonnali hatállyal felmondani. 

1.4. A Szolgáltató a megrendelést írásban (levélben, faxon vagy email-ben) igazolja vissza. 

Az egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön 

létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az 

irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor 

az adott megrendelésre az utolsó visszaigazolás érvényes. 

II. A megrendelés teljesítése 

2.1. A Szolgáltató a megrendelést az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő 

által megküldött tartalommal, formában és esztétikai minőségben teljesíti. 

III. Lemondás, módosítás 

3.1. A Megrendelő az alábbi feltételekkel jogosult a megrendelt (és visszaigazolt) terméket 

vagy szolgáltatást lemondani: 

3.1.1. A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése: 

http://www.nagyredony.hu/
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A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 

napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a 

fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. A 

Szolgáltató az elállási jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - 

ideértve a kiszállítási költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére. 

Amennyiben a Szolgáltató az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal 

meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés 

megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja 

a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás 

közlésétől számított 14 nap. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek 

szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből 

vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől 

számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal. 

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. 

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére 

felhasználhatja a láblécben található elállási iratmintát. 

3.1.2. Elállási / Felmondási nyilatkozat minta 

A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja a láblécben található elállási 

mintát. 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől 

számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég 

csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával 

a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve 

a fax küldésének idejét kell figyelembe venni. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. 

3.13 . A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a 

szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 

tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által 

ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben 

felmerült egyéb költségeket, mint például a kiszállítás költsége. A Szolgáltató azonban nem 

köteles a fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által 

felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén a 

Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal 

megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a 

visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen 

többletdíj nem terhelheti. 
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Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 

többletköltségeket. A Szolgáltató jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg 

visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó 

nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Szolgáltatót a 

visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. 

3.1.4. Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben 

köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől 

számított 14 napon belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni: 

Postázásai cím: 1185 Budapest Duna utca 40. 

Email cím: info@nagyredony.hu 

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni 

szeretne az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 

közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató által megjelölt címre visszaküldeni, 

illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott 

személynek átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő 

lejárta előtt elküldi. 

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 

felmerülő költségeket, kivéve, ha a Szolgáltató vállalja ennek a költség viselését. A fogyasztót 

ezenfelül egyéb költség nem terheli. Szolgáltató nem vállalja át az áru visszaszállítási 

költségét, így az a Megrendelőt terheli. 

Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a 

terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a 

terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. 

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a 

fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási 

jogról. 

3.1.5. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az 

elállási jogát az alábbi esetben: 

a) 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; 

b) Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

c) Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

d) Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;  

3. 2 .Nem fogyasztó általi elállás  

mailto:info@nagyredony.hu
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A lemondásra érvényesen kizárólag írásban (levélben, faxon, email-ben) kerülhet sor, a 

lemondás azon a napon hatályosul, amikor az a Szolgáltatóhoz igazoltan megérkezik. A 

lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató írásban visszaigazolni. 

A Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt és egyben beszerzésre is 

került, de a Megrendelő által át nem vett áru megvételétől történő elállás az áru vételára 

30%-ával megegyező összegű kezelési költség Megrendelő által történő megfizetése 

ellenében lehetséges. 

Egyedi megrendelés, azaz raktárkészleten nem tartott áru esetén a Megrendelő a 

megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt és egyben beszerzésre is került áru 

megvételétől az áru vételára 50%-ával megegyező összegű kezelési költség megfizetése 

ellenében és kizárólag abban az esetben állhat el, ha az árut a Szolgáltató beszállítója 

(gyártó) a Szolgáltatótól visszaveszi, vagy az árura másik megrendelés érkezik. Egyéb 

esetben a Megrendelő elállásra nem jogosult, azaz az áru vételárát köteles a Szolgáltató 

részére megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt és leszállított árut nem veszi át, 

a Szolgáltató 3 hónapig gondoskodik az áru megfelelő őrzéséről és a Megrendelő 

rendelkezésére állásáról, 3 hónap elteltét követően azonban - amennyiben a Megrendelő a 

megrendelt és leszállított árut nem veszi át - dönthet az áru megsemmisítéséről, melynek 

költsége a Megrendelőt terheli. Amennyiben a Szolgáltató beszállítója (gyártó) az árut a 

Szolgáltatótól visszaveszi, a Megrendelő köteles az áru beszállítója (gyártóhoz) történő 

szállításának költségét és a vételárból a beszállítója (gyártó) által a Szolgáltatótól 

esetlegesen levont összeget a Szolgáltató részére megfizetni. Az egyedi megrendelés 

tényéről Szolgáltató Megrendelőt tájékoztatja. 

A Megrendelő által megrendelt és átvett áru visszavételére Szolgáltató megrendelés helye 

szerinti kereskedelmi egységének vezetője (telephelyvezető) jogosult. Az áru visszavétele 

előzetesen egyeztetett áron, kizárólag sértetlen csomagolás és sérülésmentes áru esetében 

lehetséges. 

Egyedi megrendelés, azaz raktárkészleten nem tartott áru esetén az áru visszavétele az áru 

vételára 50%-ával megegyező összegű kezelési költség Megrendelő által történő 

megfizetése ellenében és kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az árut a Szolgáltató 

beszállítója (gyártó) a Szolgáltatótól visszaveszi, vagy az árura másik megrendelés érkezik. 

Amennyiben a Szolgáltató beszállítója (gyártó) az árut a Szolgáltatótól visszaveszi, a 

Megrendelő köteles az áru beszállítója (gyártóhoz) történő szállításának költségét és a 

vételárból a beszállítója (gyártó) által a Szolgáltatótól esetlegesen levont összeget a 

Szolgáltató részére megfizetni. Az egyedi megrendelés tényéről Szolgáltató Megrendelőt 

tájékoztatja. 

3.2. A megrendelés módosítása szintén kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató fenntartja 

magának a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását felár fizetésétől tegye függővé. Az 

egyedi szerződés a módosítási igény Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul. 

IV. Fizetési feltételek 

4.2. A Szolgáltató jogosult a rögzített díjakat bármikor módosítani, az új árak azonban csak 

az árváltozás után létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók. Az árváltozásról a 

Szolgáltató a módosítás tervezett hatályba lépését 14 nappal megelőzően értesíti a 

szerződéses partnereit. 
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4.3. A Szolgáltató – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a számláját 

megrendelésenként, teljesítést követően állítja ki, 8 napos fizetési határidővel. A számla 

Megrendelő általi befogadása a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése elismerésének 

tekintendő. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján minősül teljesítettnek. 

A számlával kapcsolatos reklamációra kizárólag a kézhezvételét követő 5 napon belül van 

lehetőség. 

4.4. A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki 

alapkamat + 10 % mértékű késedelmi kamatra jogosult, valamint a Szolgáltató jogosult az 

esedékes díj teljesítéséig a Megrendelő esetleges további megrendelésének teljesítését 

felfüggeszteni, megrendelését visszautasítani vagy a Megrendelővel szemben a 

továbbiakban előrefizetést kikötni. 

4.5. A Szolgáltató a saját belátása szerint jogosult bármelyik egyedi szerződésben 

előrefizetést kikötni, különösen új megrendelők, külföldi székhelyű megrendelők vagy olyan 

megrendelők esetében, amelyek korábbi díjfizetési kötelezettségüket késedelmesen 

teljesítették. 

4.6. A Szolgáltató jogosult továbbá a megrendelés teljesítését vagy a további teljesítést 

egyoldalúan előrefizetéshez kötni, ha tudomására jut, hogy a Megrendelővel szemben csőd-

, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indult. Az előrefizetés nem teljesítése esetén a 

Szolgáltató felfüggesztheti a teljesítést vagy elállhat a szerződéstől, illetve azonnali hatállyal 

felmondhatja azt. 

4.7. Amennyiben a Megrendelő a termékek vagy szolgáltatások mennyiségére, 

időtartamára vagy egyéb feltétel teljesülésére tekintettel bármilyen díjkedvezményben 

részesült, azonban utóbb a kedvezmény alapját képező feltételt nem teljesíti vagy 

egyértelműen megállapítható, hogy a feltételek már nem fognak teljesülni, akkor a 

Szolgáltató jogosult a kedvezmény mértékét arányosan csökkenteni vagy azt teljes 

egészében visszavonni és a termék vagy szolgáltatás teljes árát érvényesíteni. 

V. Szerződésszegés, felelősségi előírások, jótállás 

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató 

szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag a termék vagy szolgáltatás 

árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges 

közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy következményi, 

illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a költségeket és a 

sérelemdíjat. 

5.4. Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést 

szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül 

különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás hibája. 

5.5. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; alapján jótállásra 

köteles.  

5.6. 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. A vállalkozás jótállási 

kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a 

teljesítés után keletkezett. Minden a www.nagyredony.hu által értékesített termék 

rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő 

jótállással, kizárólag új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó termékeket, 

gyártói engedéllyel forgalmaz. A www.nagyredony.hu által értékesített termékek esetében 

http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
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a vásárló a szállításkor minden olyan termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási 

jegyet kap.  A jótállás érvényesítésének menete: a jótállás érvényesíthető közvetlenül a 

www.nagyredony.hu székhelyén, telephelyein. 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 a 

www.nagyredony.hu 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 

5.7. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első 

alkalommal történő javítása során a www.nagyredony.hu részéről megállapítást nyer, hogy 

a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 

www.nagyredony.hu köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. 

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 a www.nagyredony.hu 

költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a www.nagyredony.hu köteles a fogyasztási 

cikket nyolc napon belül kicserélni.  

5.8. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a www.nagyredony.hu 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. 

5.9. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény a www.nagyredony.hu részére való 

közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése 

hiányában – a www.nagyredony.hu köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő 

eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére 

nincs lehetőség, a www.nagyredony.hu 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. 

5.10. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását 

követően lépett fel, így például, ha a hibát: 

a) 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) 

b) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen 

kívül hagyása 

c) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás 

http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
http://www.nagyredony.hu/
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d) elemi kár, természeti csapás okozta. 

5.11.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 

a termékszavatosság jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

VI. Titoktartás 

6.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot 

és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás előzetes 

írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra 

hozzáférhetővé. 

6.2. Üzleti titoknak minősül minden, a Felek gazdasági tevékenységével, működésével, 

alkalmazottaival, ügyfeleivel, valamint a Szolgáltató által alkalmazott kedvezményekkel 

kapcsolatos adat és információ, a Felek közötti egyedi szerződési feltételeket is ideértve. 

VII. Vegyes rendelkezések 

7.1. A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a 

fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt címre illetve 

képviselő részére kerül kiküldésre. 

7.2. A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a 

megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be. 

7.3. A küldemények a kézbesítés módjától függően az alábbi napon minősülnek 

kézbesítettnek: 

a) Személyes átvétel esetén az átvevő által aláírt átvételi elismervény napján. 

b) Tértivevényes küldemény esetében a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett 

tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha a tértivevény a „címzett ismeretlen” vagy 

„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor a kézbesítés második 

megkísérlésétől számított ötödik munkanap. 

c) Ajánlott küldemény esetében a kézbesítés napja – ellenkező bizonyításáig – a 

feladástól számított ötödik munkanap. 

d) Faxüzenet esetében a sikeres továbbítás visszaigazolásának időpontja a kézbesítés 

napja. 

e) Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez 

történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja. 

f) A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, 

amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták. 

7.4. A jelen ÁSZF rendelkezései 2020. október 28. napjától visszavonásig, illetve a módosítások 

hatályba lépéséig maradnak hatályban. 

7.5. A jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Jogszabályok irányadók. 

7.6. A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére 

a jogvitáikra kikötik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékességét. 

 

Hatályos, 2021. január 01-től. 


