
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
 
A shop.traktorfek.hu weboldal használatáról 
A shop.traktorfek.hu honlapot az MTE Speciál Kft. üzemelteti. 
 
Amennyiben Ön a shop.traktorfek.hu honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, 
úgy 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, illetve annak elválaszthatatlan mellékletei az 
Önt és az MTE Speciál Kft.-t 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. Jelen ÁSZF mellékletét képezik 
a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető 
tájékoztatások.  
Megrendelés előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mivel megrendelése 
véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 
Amennyiben a hatályos Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes 
termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, illetve bármilyen más 
jellegű kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott 
elérhetőségeken! 
 
I. Adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések 

Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás 
adatai 

Név: 
MTE SPECIÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Székhely: 
 

Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Zrinyi u. 81 

Üzlet, átvételi pont címe: 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 55 

Nyilvántartásba vevő 
bíróság: 

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: Cg.15-09-079528 

Adószám: 23982906-2-15 

Képviselő: Makrai Zoltán, ügyvezető 

Telefonszám: +36 (30) 444 8358 

E-mail: info@traktorfek.hu 

Honlap: shop.traktorfek.hu 

Bankszámlaszám: 11738008-20873145-00000000 (OTP Bank Zrt.) 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 
Fogyasztó: jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetve természetes 
személy 
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 



Honlap: a shop.traktorfek.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé 
tévő eszköznek minősül 
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével 
létrejövő adásvételi szerződés 
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a 
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. 
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 
internetes hozzáférést biztosító eszköz 
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti 
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a 
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt 
alkalmaznak 
Termék:a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt 
minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi  
Vállalkozás:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: „fogyasztói 
szerződés”) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a 
fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás 
 
II. Vonatkozó jogszabályok 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”); 
151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról; 
 
45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól; 
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól. 
 
III. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása 
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok 
mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó 
jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit 
minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon 
történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött 
szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 
III/1. Az ÁSZF elfogadása  
A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF rendelkezéseit. A 
shop.traktorfek.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés 
részét képezi. 



 
III/2. A szerződés nyelve 
 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 
 
III/3. Tájékoztatás a szerződés formájáról  
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, 
azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem 
tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki.  
 
III/4 Árak 
Az Eladó által a Honlapon forgalmazott termékek árai Forintban értendő árak, a Honlapon 
feltüntetésre kerülnek azok nettó és bruttó (a mindenkori ÁFA-tartalom) szerinti értékei. Az 
árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 
 
IV. További fogyasztói tájékoztató 
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) 
vásárol az Eladótól.  
 
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 
IV.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 
A fogyasztóta 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli 
elállás joga a jelentájékoztató 1.1.2. pontjában meghatározott határidőn belül. 
IV.1.1.2. A fogyasztó az ÁSZF 9.1. pontja szerinti elállási 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, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
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. 
IV.1.1.3. 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 jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta 
felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: info@traktorfek.hu; 4300 
Nyírbátor, Zrinyi u. 81. 
  
Nyilatkozat-minta elálláshoz: 
 
Címzett: 
MTE Speciál Kft. 
  
Cím: 4300 Nyírbátor, Zrinyi u. 81. 
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 

 
 
 
IV.1.1.4. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 
jelen tájékoztató 1.1.2.pontjában, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban 
meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban 
gyakorolta. 
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus 
adathordozón visszaigazolni.  
IV.1.2. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 
IV.1.2.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, 
az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül 
visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik az egyedi szállításokra a jelen fogyasztói 
tájékoztató 1.2.4. pontjának megfelelően. 
IV.1.2.3.  Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az 
Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal 
megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a 
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen 
többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott 
bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t 
felelősség nem terheli. . 
IV.1.2.4. Többletköltségek 
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ – így például az általános szerződési feltételek 5.1.2. pontjában 
meghatározott egyedi szállítás esetén -, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn 
visszatérítési kötelezettségünk.  
IV.1.2.5. Visszatartási jog 
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a jelen tájékoztató 1.2.3. pontjábanmeghatározott 
összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem 
igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.   
IV.1.3. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 
IV.1.3.1. A termék visszaszolgáltatása 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, 
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy 
napon belül bútorszállításra szakosodott fuvarozó útján, a termék sérülésmentességét 
biztosító csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék 



átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek 
minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 
IV.1.3.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (1138 
Budapest, Váci út 168/L.) kell visszaküldeni. 
IV.1.3.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
IV.1.3.4. Az elállási jog kizártsága 
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a 
„c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „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 zárt 
csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást 
követő felbontása után nem küldhető vissza”. 
IV.2. Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság  
IV.2.1.  Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról 
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése 
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával 
készült. 
IV.2.1.1. Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval 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 az Eladó 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 az Eladó 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 az Eladó 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 felhívjuk a figyelmét, hogy 
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 
már nem érvényesítheti. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön az Eladóval 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 
az Eladó 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. 
IV.2.1.2. Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 



Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 2.1.1. 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 két 
éven 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. 
 
 
V. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek 
 
V/1. Garanciális problémák 
Garanciális probléma esetén az Eladó az ügyfélszolgálatán – Hétfő - Péntek: 8:00 – 12:00 
illetve 13:00-16:00-ig fogadja és megvizsgálja a panaszokat. 
 
V/2. Panaszügyintézés 
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

• Ügyfélszolgálati iroda helye: 4300 Nyírbátor, Kossuth u. 55 
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek: 8:00 – 12:00 illetve 13:00-16:00-ig 

Telefon: +36 (30) 444 8358 
• Internet cím: shop.traktorfek.hu; 
• E-mail: info@traktorfek.hu. 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon 
belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 
kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak 



átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett 
igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma 
esetén. 
 
V/3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
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: 

• Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve az Eladó üzletében 
(ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül 
írásban válaszol. 

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói 
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a 
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és 
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése 
céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai 
kamara mellett működő békéltető testületnél. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető 
Testület elérhetőségei: 

• Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u 2.; 
• Telefonszáma: +36 (42) 416-074; +36 (42) 311-544; +36 (42) 311-545; +36 (42) 420-

180; 
• Fax száma: +36 (42) 311-750; 
• Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 

Békéltető Testület; 
• E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 
• Honlap cím: http://www.szabkam.hu/hu/bekeltet-testulet. 
• Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény rendelkezései szerint. 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos 
illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a 
fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének 
helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. 
 
VI. Adatvédelem 
A honlap tulajdonosa tiszteletben tartja a honlapot látogató felhasználók személyes 
adatainak védelmét biztosító jogokat. A honlap tulajdonos az Ön, a jelen honlapon megadott 
adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Személyes adatainak megadásakor Ön 
felhatalmazza a honlap tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi 
nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A honlap tulajdonos az Ön személyes adatait 
csak a konkrét megrendelés kapcsán használja (számlázás, aktuális megrendelés miatti 
kapcsolattartás), reklámanyagot nem küld, harmadik féllel nem osztja meg az információkat 



és adatokat, a tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori 
jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, 
idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén). 
 
Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A 
honlap tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként 
kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést 
szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok 
megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását. 
 
VII. Szerzői jogok 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése 
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem 
alatt áll.. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a MTE SPECIÁL 
Kft. írásos hozzájárulásával lehet. 
 
VIII. Egyéb 
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem eredményezi a teljes 
ÁSZF érvénytelenségét, a hatálytalan, illetve hiányos pont érvénytelensége ellenére a Felek 
közötti szerződés, illetve az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy 
hibás rész helyett a Felek megállapodása és a jogszabály szerint alkalmazandó rendelkezéseit 
tekintik érvényesnek (részleges érvénytelenség). 
Az Eladó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel. 
 
IX. Tájékoztató a honlap használatáról 
IX/1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 
A honlapon található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak 
jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház 
Tulajdonos nem vállal garanciát. honlap tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak 
felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett 
károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), 
amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik 
felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal 
semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető 
termékekért, szolgáltatásokért. 
 
IX/2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által 
bevitt adatok módosítására. Az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan 
kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve 
szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön 
hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét 
Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét 
kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz 
tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és 
meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 
 



IX/3. Eljárás hibás ár esetén 
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék 
közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, 
esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a 
megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk 
kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön 
létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt 
automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a 
részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel 
Eladó munkatársa által küldött elektronikus levélben, illetőleg telefonon történő – nem 
automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, 
és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által 
közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre 
szerződés a felek között.  
 
X. A megrendelés menete 
A honlap használata nem kötött regisztrációhoz. 
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére 
vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül 
ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által 
történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 
 
X/1. A Termék kiválasztása 
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a 
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka 
esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális 
kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során 
kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt 
leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, 
melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a 
rendelés végösszegét..  
 
XI. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni 
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megvásárolom”/ 
„Ellenőriztem, megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg 
ajánlatát). Ön a „Megvásárolom” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy 
ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti 
visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 
 
XII. A rendelés feldolgozása 
A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen 
időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy – a XIII. pont 
szerinti – automata visszajelzést kap, majd az Eladó munkatársa az Ön által megadott 
telefonszámon keresztül, telefonos úton igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben a 
megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül 
feldolgozásra. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, 



amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek XIII és XIII/1. pontjában foglaltak 
szerint nem igazolja vissza az Eladó. 
 
XIII. Automata visszaigazoló e-mail 
Ön a megrendelését követően az Eladótól egy e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-
mail címre. Ezen visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön 
megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön 
ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail 
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön 
köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján 
haladéktalanul, de legkésőbb a 14.10. pontban foglaltak maradéktalan teljesüléséig közölni. 
Ennek elmulasztása estén a jelen általános szerződési feltételek 11.2. pontjában foglaltak 
kerülnek alkalmazásra. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem 
kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert 
elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.  
   
XIII/1 A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által  
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során köteles telefonon keresztül 
visszaigazolni az Ön ajánlatát a regisztrációja, illetve a rendelése során megadott 
telefonszámon keresztül. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő 
elfogadásával jön létre. Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem 
elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban 
elérhető, minden megrendelés esetén már a Honlapon a rendelés során, de legkésőbb a 
telefonon történő visszaigazoláskor megjelöljük. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a 
tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a rendelés során, de legkésőbb a telefonon 
történő visszaigazoláskor tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e 
ez. Amennyiben Ön nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét legkésőbb az 
Eladó telefonos visszaigazolásakor jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt 
fizetési kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli, ellenkező esetben 
az Eladó kiszállítja a megrendelt Terméket. 
 
XIV. A fizetés módja, feltételei 
 
XIV/1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége 
A megrendelés összesítője és a XIII. pont szerinti visszaigazoló e-mail – esetleges módosítás 
esetén a XIII/1. pont szerinti telefonos egyeztetés – minden Önt terhelő fizetendő költséget 
tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line 
rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza. 
 
XIV/2. Fizetési módok 
 
XIV/2/1. Utánvét  
Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru 
átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét 
és a szállítási díjat. 
 
XIV/2/2. Helyszínen történő fizetés  



Önnek lehetősége van a termék készpénzben kifizetni a termék személyes átvételekor, vagy 
a kiszállítást megelőzően telephelyünkön. 
 
XIV/3. Előleg 
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a terméktől függő mértékű előleget kérjen a megrendelés 
teljesítéséhez. Ennek tényét az Eladó a jelen ÁSZF 14.9. pontja szerinti visszaigazoló e-
mailben rögzítheti. Megrendelésével Ön ezt a tényt elfogadja. 
 
 
XV. A megrendelt termék átvétele 
 
XV/1. Személyes átvétel és házhoz szállítás 
A honlapon megjelenített termékek személyesen vagy házhoz szállítással vehetők át. 
 
XV/1. Személyes átvétel 
Személyes átvétel lehetséges az Eladó ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben (Hétfő - Péntek: 
8:00 - 16:00-ig, valamint hétvégén előzetes egyeztetés szerint. Ünnepnapokon személyes 
átvétel nem lehetséges. Személyes átvétel esetén Önt nem terhel semmilyen szállítási díj. 
 
XV/2. Házhoz szállítás, szállítási költségek.  
A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a 
MPL Futárszolgálat vagy az Innight Hungary Kft. végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék 
házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak. Ön az 
adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó. az 
Ön adatait a futárszolgálat részére átadja. 
 
XV/3. Szállítási módok és feltételek  
Szállítás Posta Pontra: A csomagot a honlapon kiválasztott Posta Pontra küldjük. Ennek díjai: 
3 kg-ig:  bruttó 1090 Ft 
3-10 kg-ig : bruttó 1750 Ft 
10 kg felett bruttó 2400 Ft. 
Posta Pontra történő szállítás esetén a csomag súlya nem haladhatja meg a 20 kg-ot. 
Postán maradó csomag: A csomagot a kiválasztott postára küldjük, ahol az átvehető. 
Díjai: 
3 kg-ig: bruttó 765 Ft 
3-10 kg: bruttó 1550 Ft 
10-20 kg : bruttó 1980 Ft 
20 kg felett: bruttó 2450 Ft. 
Postán maradó csomag esetén maximum 30 kg-os csomag feladására van lehetőség. 
 
Házhoz szállítás: 
3 kg-ig: bruttó 1900 Ft 
3-10 kg-ig: bruttó 2280 Ft 
10-20 kg-ig: bruttó 3050 Ft 
20-30 kg-ig: bruttó 3620 Ft 
30 kg felett: bruttó 5400 Ft 
Házhoz szállítás esetén a csomag maximum súlya 40 kg lehet. 
 



A szállítási díjak az aktuális szolgáltatói díjak változása alapján változhatnak. 
 
 
XV/4. Megengedett kézbesítési cím 
A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. 
Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem 
érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)! 
 
XV/5.Az átvételre való jogosultság vélelme 
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan 
képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére is jogosult. 
 
XVI. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje 
XVI /1. Mennyiségi kifogások érvényesítése 
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor 
szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, 
továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges 
eltéréseket közölni. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és 
sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli 
reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket 
tekintendők hiánytalanul átadottnak. 
 
XVI /2. Minőségi kifogásokból és az Eladó jótállási kötelezettségéből eredő igények 
érvényesítése 
Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett 
hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg 
szavatossági időn belül. 
A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén 
Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának 
kifizetését megtagadni. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép 
és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából. 
Tájékoztatjuk, hogy a Termékeket a Magyarországon érvényben lévő, a jelen ÁSZF 2. 
fejezetében rögzített, jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően értékesítjük. Felhívjuk 
a figyelmét arra, hogy a jótállási időről mindig a részletes termékleírásánál tájékozódhat. 
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az esetleges jótállási igénye az alább felsorolt iratok 
együttes bemutatásával, a jótállási határidőn belül érvényesíthető a termékleírásban 
megjelölt márkaszervizekben, vagy üzletünkben nyitvatartási időben: 
A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges okiratok: 

• a Termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel; 
• az eredeti sorszámozott számla. 

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényét elfogadni! A hibásan 
teljesített Termék Eladóhoz való eljuttatása minden esetben az Ön feladata és költsége. 



A minőségi hiba kivizsgálásának menetével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az e körben 
kifogásolt Termékeket továbbítjuk az Eladóvak kapcsolatban álló gyártóhoz, viszonteladóhoz, 
vagy más garanciális kötelezettséggel tartozó harmadik személyhez, aki intézkedik ezek 
mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, 
átvizsgálások időtartama jellemzően 1-8 hét azzal, hogy a szervizek fenntartják a jogot arra, 
hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet. 
Amennyiben a minőségi vizsgálat során kétséget kizáróan bizonyítást nyer, hogy az adott 
Termék valóban hibás volt, az oda és visszaszállítás díját Önnek jóváírjuk a következő 
vásárlásából (ezzel eleget téve kárenyhítési kötelezettségünknek). Ellenkező esetben az 
alaptalan vizsgálat okán bevizsgálási díjat számítunk fel Önnek, melynek összege, szerviztől 
függően, maximum bruttó 6.000,- Ft, azaz hatezer forint összegig terjedhet azzal, hogy 
ebben az esetben a Termék oda és visszaszállítását is Önnek kell fizetni. 
A vásárlástól való elállási jogát a vonatkozó a IV. fejezetben meghatározott jogszabályok 
alapján gyakorolhatja. 
 
XVII. Teljesítési határidő 
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, 
illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt 
jóváírásától számított legkésőbb 15 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől 
történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek 
elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a 
kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.  
 
XVIII. Jogfenntartás  
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre 
tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, 
vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést 
követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 
visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül. 
 
 


