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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.paprikamolnar.hu
hatályos: 2019. január 01. napjától
Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság (6758
Röszke, II. körzet 50/B), mint Eladó részére a www.paprikamolnar.hu weboldalon leadott
megrendelésekre, és ezen megrendelések alapján teljesített adásvételi szerződésekre terjed ki.
Az Eladó adatai:
Név: PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6758 Röszke, II körzet 50/B.
Cégjegyzékszám: 06-09-009130
Statisztikai számjel: 13238092-1084-113-06
Adószám: 13238092-2-06
E-mail cím: paprika@paprikamolnar.hu
Telefonszám: +36 62 272 788
A Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Axon Produkt Kft.
Székhely: 6762 Sándorfalva, Tölgy u. 1.
Elérhetőség: Sántha András, 06-20-216-5595
I. PREAMBULUM
1.

A
jelen
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PaprikaMolnár Kft. által üzemeltetett
www.paprikamolnar.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) elérhető webáruház használatának
feltételeit rögzíti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

2.

A jelen ÁSZF
a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban szabályozza a Vevő és az Eladó jogait és
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kötelezettségeit, a közöttük létrejövő szerződés feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és
fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
3.

A
webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy
használhatja. A Honlap használata során a Vevő az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi
nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vevő vásárlást a weboldalon keresztül
nem eszközölhet. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes
képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait. Amennyiben Vevő nem
fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles
megszakítani a Honlap használatát és elhagyni azt. A Vevő által kifejezetten elfogadott ÁSZF a
Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

4.

Jelen ÁSZF
valamennyi szerződésre, megrendelésre irányadó, kivéve, ha a szerződő felek írásban ettől
eltérően állapodnak meg.

5.

Az ÁSZF a

közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

6.

Az Általános
Szerződési Feltételekben szereplő meghatározások:
• ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
•Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
•Honlap: www.paprikamolnar.hu
•Szerződés: Az Eladó és Vevő között a Honlapon kezdeményezett megrendelés foganatosítása
útján létrejövő adásvételi szerződés
•Távollévők között létrejött szerződés: azon szerződések, amelyeket fogyasztó és vállalkozás
köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére a vállalkozás által működtetett
távértékesítési rendszer keretében oly módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a
vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.

A Vevő a
Honlap “VÁSÁRLÁS MENETE” menüpontjában foglaltak szerint vásárolhatja meg az Eladó által
vásárlásra kínált termékeket akként, hogy a megrendelését a Honlapon keresztül leadja az
Eladónak. A Vevő a “Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési
kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére.

7.

A
Vevő
ajánlatának, megrendelésének Eladóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget
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eredményez. A Vevő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az Eladó és a Vevő
közötti szerződés létrejöttét. A Vevő által elküldött megrendelés megérkezését az Eladó
automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely
visszaigazoló e-mail kizárólag arról ad tájékoztatást a Vevő részére, hogy az Eladóhoz beérkezett
a megrendelés.
8.

A
Vevő
köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett
linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan
vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő bárminemű következmény,
szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vevőt terheli, és az a Vevő
kizárólagos felelőssége. A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett
visszaigazolása nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását.

9.

A szerződés
abban az időpontban jön létre az Eladó és a Vevő között, amikor az Eladó egy külön, Vevőnek
küldött e-mailben kinyilvánítja a rendelés elfogadását.

10.

A
Vevő
köteles az adásvétel tárgyát az Eladótól a megjelölt határidőben átvenni, valamint annak
vételárát az Eladó részére megfizetni. A kiszállított termék az Eladó tulajdonában marad
mindaddig, amíg a vételár teljes egészében kifizetésre kerül.

11.

A
Felek
között létrejövő Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja.

12.

Az
ÁSZF
hatálya alá tartozó szerződés nyelve a magyar. A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak,
forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az árak
tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

13.

Amennyiben
az ÁSZF érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést tartalmaz, az nem eredményezi a teljes okirat
érvénytelenségét. Az érvénytelen vagy hatálytalan kikötés helyett az ASZF I/1. pontjában
megjelölt jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

14.

Az
Eladó
nem fogadott el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexet.

15.

A honlapon
keresztül megvásárolható termékekről, azok lényeges tulajdonságairól az Eladó az egyes
termékek mellett feltüntetett leírásokban ad tájékoztatást. A termékek mellett elhelyezett képek
esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

16.

A Vevőnek a
megrendelés során, de a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt
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vásárláshoz szükséges adatok módosítására, a "VÁSÁRLÁS MENETE” menüpontban
feltüntetettek szerint. Ennek megfelelően a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok
pontosan kerüljenek bevitelre, tekintettel arra, hogy a Vevő által megadott adatok alapján kerül
kiállításra a számla, valamint előállításra és/vagy szállításra a termék.
A Vevő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás
adatbeviteléből, az esetlegesen nem pontosan megadott adatokból eredő minden kárának és
költségének a Vevővel való megtéríttetésére. Az Eladó a Vevő által nem megfelelően megadott
adatok alapján eszközölt teljesítésért a felelősségét kizárja. A Vevő által rosszul megadott e-mail
cím vagy a tárhelyének telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezi, mely
akadályát képezi a Felek közötti szerződés létrejöttének.
17.

Eljárás hibás

ár esetén:
Amennyiben minden gondossága és körültekintés ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a
Honlapon, akkor az Eladó nem köteles a terméket vagy szolgáltatást hibás áron értékesíteni,
hanem felajánlhatja a Vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek
ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan
elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
Az Eladó az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a
jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

18.

Teljesítési

határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától
számított legfeljebb 30 nap.
Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést az Eladó minden esetben
e-mail útján jelzi. Az Eladó a termék átvételének pontos időpontját a rendelés elfogadásáról
tájékoztató emailjében jelöli meg.

19.

Megrendelé
s visszautasítása
Amennyiben a Honlapon feltüntetett valamely termék gyártása, vagy az Eladó beszerzési
forrása megszűnt, és ennek következtében az Eladó a terméket a Vevő által eszközölt
megrendelés ellenére nem tudja produkálni, az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt
megrendelések visszautasítására részben, vagy egészben.
Részben történő visszautasítás esetén a Vevő kifejezett hozzájárulása esetén jogosult az
Eladó részben történő teljesítésre.
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A Vevő előteljesítése esetén a visszautasítás közlésétől számított 5 munkanapon belül a
teljesített vételár vagy vételárrész a Vevő javára visszafizetésre kerül.
III. PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
20.

A Vevő a
termékekkel, illetve az Eladó tevékenységével összefüggésben felmerült kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfélszolgálati Iroda: 6758 Röszke, II körzet 50/B.
Nyitvatartás: H-P: 08:00-16:00 óra között
Szombaton, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: ZÁRVA
Levelezési cím: 6758 Röszke, II körzet 50/B.
E-mail cím: paprika@paprikamolnar.hu
Telefonszám: +36 62 272788

21.

A Vevő a
vállalkozásnak, mint Eladónak illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az
áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban
álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban
közölheti a vállalkozással, mint Eladóval.

22.

A
Vevő
írásban az Ügyfélszolgálaton elhelyezett és rendelkezésre álló Vásárlók Könyvébe eszközölhet
bejegyzést, melyre az Eladó 30 napon belül köteles válaszolni. A szóbeli panaszt azonnal meg kell
vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

23.

Ha a Vevő a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó
a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni,
és annak egy másolati példányát
a)
b)

1.

közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

személyesen

telefonon
vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg köteles megküldeni.

egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni:

Az

Eladó

Az írásbeli panaszt a vállalkozás, mint Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles
írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt
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jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az
Eladó indokolni köteles.
24.

Az Eladó a
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt
az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

25.

A telefonon
vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

26.

A panaszról
felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

27.

A
panasz
elutasítása esetén az Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak
jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi
eljárást.

28.

Amennyiben
az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

•

Fogyasztóvé
delmi hatóságoknál történő panasztétel.
A Vevő fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a
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fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, melyekről a következő linken
tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági

•

eljárás:
A Vevő a fogyasztói jogvitából származó követelését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint peres úton bíróság előtt érvényesítheti.
1.

Tájékoztatás:
A Vevő az Eladó eljárásával szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön által
társaságunk részére eljuttatott fogyasztói panaszát társaságunk elutasítja, úgy Ön a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat.
A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a
fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető tárgyaláson a cég
képviselőjének kötelessége megjelenni.

29.

Békéltető
testület
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében.

30.

A kérelmet a
békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a fogyasztó

•
nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói

•
jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha
a
fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és
(2) bekezdése szerint illetékes békéltetı testület helyett kérelmezett testület megjelölését
•
a fogyasztó
álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
•
a fogyasztó
nyilatkozatát az Fgytv. 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
•

•

a fogyasztó
nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
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kezdeményezte, közvetítő eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
•
döntésére irányuló indítványt
•
aláírását.

a

testület

a fogyasztó

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az Fgytv. 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
31.

A Békéltető
Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
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Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
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Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján,
Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
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Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
32.
Az Európai
Bizottság által létrehozott honlapon keresztül, amelyre a fogyasztók regisztrálhatják magukat,
lehetőségük nyílik online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáik rendezésére egy kérelem kitöltésével,
elkerülve ezúton a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy
például a távolság meggátolná őket ebben. A weboldal elérhetősége:https://ec.europa.eu
IV. SZERZŐI JOGI VÉDELEM
33.

A
szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a Honlap, és annak teljes tartalma szerzői műnek
minősül, ennek megfelelően az teljes egészében szerzői jogi védelem alá tartozik.

34.

A
szerzői
jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely
azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen
felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

35.

A
szerző
engedélye nélkül tilos a Honlap bármely részének engedély nélküli felhasználása, arról bármely
adat átvétele.

V. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
36.

A 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a vállalkozás és a fogyasztó között létrejött
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szerződésekre. Tekintettel arra, hogy fogyasztónak kizárólag természetes személyek minősülnek,
a jelen fejezetbe foglalt rendelkezések is kizárólag természetes személyekre vonatkoznak.
A jelen fejezetbe foglalt jogok a Honlapon keresztül az Eladótól vásárló gazdasági társaságra, civil
szervezetre stb. nem vonatkoznak.
37.

38.

A fogyasztó

elállási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a
távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót az alábbiakban meghatározott
határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és
távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a
teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a következő pontban meghatározott határidőn belül
indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
A fogyasztó

az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek
vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az
első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Az a) 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.
39.

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.

40.

Az elállási
jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az elállási nyilatkozatát a
tizennégy naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az
elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
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41.

42.

Az Eladó a
fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón
visszaigazolni.
Az

Eladó

kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén:
Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll az
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy
napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó
által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett
beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a
fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a fogyasztó a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két
esemény közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a
visszatartás joga, ha kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

43.

A fogyasztó
kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén:
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll az
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül
visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére
meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a
terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni. A terméket a
PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság Eladó 6758 Röszke, II körzet 50/B. címére kell
visszaküldeni.
Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket
kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás 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
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fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének
nem tett eleget.
Ha a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a
teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között
kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.
A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás
adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily
módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző
vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti
ellenértékét kell figyelembe venni.
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem
viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges
költségeit, ha
a) a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
b) a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 14 napos
határidő lejárta előtt.
44.

A fogyasztót

megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:
A fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát
• 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;
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő
alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• 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;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

fogva

az

átadást

követően

• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást
felbontotta;
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• 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 a 20. § szerinti jogát.
45.

Elállási/Fel
mondási nyilatkozatminta
(Amennyiben a fentiek szerint a Vevő el kíván állni a szerződéstől, vagy fel kívánja azt
mondani, ezen nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével megteheti)
Elállási/Felmondási nyilatkozat:
Címzett:

PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság
6758 Röszke, II körzet 50/B.
Email cím: info@paprikamolnar.hu

Alulírott/ak

kijelentem/kijelentjük,

hogy

gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

___________________________

A fogyasztó(k) neve:

_____________________________________________

A fogyasztó(k) címe:

______________________________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
______________________________________________________________________
Kelt: _______________________________________
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Kérem, hogy az általam/általunk utalt vételárat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjenek
visszautalni: ______________________________________________
VI. TÁJÉKOZTATÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS JÓTÁLLÁSRÓL
46.

Tájékoztató
a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató a
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával:
1.) Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön 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 Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.
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2.) Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
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.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1
héten belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
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
Önnek kell bizonyítania.
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.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3.) Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a PaprikaMolnár Korlátolt Felelősségű Társaság
jótállásra köteles.

18. oldal

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.
Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három
hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

