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Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel vagy a vásárlás 

menetével kapcsolatban kérdése merült fel vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy 

kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.  

  

 A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai    

 

Név: Marsay Pál Andrásné egyéni vállalkozó 

Székhely: 7625 Pécs, Bessenyei György Utca 12. em.: FS Ajtó: 1. 

Levelezési cím: 7625 Pécs, Bessenyei György Utca 12. em.: FS Ajtó: 1. 

Nyilvántartási szám: 54774450 

Adószám: 23173042-2-02 

Képviselő: Marsay Pál Andrásné   

Telefonszám: +36209704035 

E-mail: info@scrapup.hu 

Honlap:  www.scrapup.hu 

Nyilvántartásban bejegyző 

hatóság neve:  

 

Pécsi Törvényszék, mint cégbíróság 

további adatok megtalálhatók az Impresszumban... 

 

Tárhely szolgáltató adatai  

  

cégnév: Tárhely.eu Kft. 

székhely: 1114 Budapest, Ormánság u. 4. 

postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510. 

ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 789 2 789 

ügyfélszolgálat email cím:  support@tarhely.eu 

 

I. Fogalmak 
  
 Felek: Eladó és Vevő együttesen  
 
 Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy  
 
 Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül  
 
 Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál  
 
 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  

  

http://www.scrapup.hu/
http://www.bogresziget.hu/
http://www.scrapup.hu/
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 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 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  
 
 Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) 

a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés 
megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 
• a jogszabályon alapuló kötelező jótállás  

  

 

II. Vonatkozó jogszabályok 
  

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és 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  
 
 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a 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  
 
 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
 

III. Alapvető rendelkezések 

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az 

irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") és az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 

rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása  

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen 

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF 

az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a 

http://www.scrapup.hu/
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szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap 

használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb 

tájékoztatások nyújtják.  Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.  

 

A jelen Szabályzat 2021. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 

egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) 

nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak 

használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája, iktatási rend 

  

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések 

nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.  

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop/weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő 

tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok 

bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása 

nélkül. 

 

IV. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban 

értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! 

A webshopban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A félreértések 

elkerülése végett kérjük minden esetben olvassa el részletesen az termék leírását. 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció 

időtartamáról. 

A weboldalon egyedi gyártású termékeket talál a Felhasználó, így a termékből újabb példány utánrendelése sem 

biztosított, illetve garantált. 

 

V. Rendelés menete 

 

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást. 

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Felhasználó kosárba helyezi a 

kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár" ikonra kattintva. 

Amennyiben Felhasználó további terméket nem szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „megrendelés" gombot. Ha 

nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Felhasználónak 

lehetősége van módosítani a kosár tartalmát, a „módosítás" ikon segítségével. A „törlés " ikonra kattintva törölheti 

a kosár tartalmát. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a 

következők: 
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Fizetési módok: 

 Utánvét esetén a számla végösszege, mely tartalmazza a szállítási költséget a futárszolgálat kézbesítőjének 

fizetendő a küldemény átvételekor. 

 Átutalással történő fizetés esetén a számla végösszegét, mely tartalmazza a szállítási költséget egy 

összegben kell megfizetni a rendelés befejező lépéseként. 

 

VI. Szállítási módok és költségek: 

 

GLS szállítás: 

2 munkanapon belül szállítási címre kézbesít a futár, illetve megkísérli. Amennyiben az első kísérlet nem sikerült, 

másnap ismét megkísérli a kézbesítést. A címzett a küldemény átvételének napján az átvételről elektronikus 

előrejelzést kap, SMS-ben vagy e-mailben. A feladásról, kézbesítésről, kézbesíthetetlenség okáról vagy letétbe 

helyezésről, legkésőbb az esemény bekövetkezését követő munkanapon ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy e-

mailben lehet információt kapni. Át nem vett küldemény visszakézbesítésének díja: nettó 580 Ft/ csomag. 

Amennyiben a küldeményt a megrendelő nem veszi át, a szállítási + visszakézbesítési díjat meg kell fizetnie. 

 

Alapdíjak: 2 napos időgaranciával 

 

Hétfő-Csütörtök de. 11 óráig leadott rendelést legkorábban másnap, pénteken 11 óráig leadott rendelés legkorábban 

hétfőn kaphatja meg. Ennek díja: 1200 Ft. Az utánvét díja: +300 Ft 

 

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a 

korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. 

A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon 

a szerződéstől. 

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A 

számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a 

csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén 

köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli 

reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti 

időszakban. 

 

Az adatok megadását követően Felhasználó a "megrendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni 

megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a 

megrendelésével. 

 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az 

előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

 

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás 

Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 
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legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az 

Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási 

felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg 

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 

VII. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt 

időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt 

követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, 

hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék 

nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett 

összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót 

nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

 

E-számlázás 

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175.§ szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF 

elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.  

 

VIII. Elállás joga 

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében 

Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a 

szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó három hónap 

elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, 

Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

 

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó 

utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 

 

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon 

belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Felhasználó részére. 
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Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek 

valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját 

vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés 

esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, 

vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 

 

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű 

használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli. A termék visszaérkezését követő harminc napon 

belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát. Felhasználó egyéb 

panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 

 

IX. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

9.1.Kellékszavatosság 

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.  

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári 

Törvénykönyv szabályai 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.  

  

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. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés 

tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő 

ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.  

  

A teljesítéstől számított 6 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.  

  

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A 

használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a 

körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis 

egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék 
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ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló 

csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő 

hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő 

Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.  

 Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban hibát észlel, kérjük jelezze nekünk. 

 

9.2. Termékszavatosság 

  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági 

igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 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.  

  

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. 

E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 

bizonyítania.  

  

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.  

  

9.3. Jótállás 

  

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján 

az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, 

szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen 

pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.  

  

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével 

kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként 

az Eladó felé.  

  

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az 

Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  
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Érvényesítési határidő  

  

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

szerint:  

  

 a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,  

 b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,  

 c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.  

  

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama 

meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a 

hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.  

  

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az 

Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  

  

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő 

kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.  

  

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok  

  

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra 

nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot 

meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.  

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről 

megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles 

a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó 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 

vásárló részére visszatéríteni.  

  

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi 

átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.  

  

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:  

 ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy amennyiben a Vásárló 

nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a 

fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell 

cserélni, vagy  amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel 

kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, 

vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 

nyolc napon belül visszatéríteni.  
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Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal meghibásodik, Vásárló jogosult: az Eladó felé  

kijavítási igényel fordulni, vagy  

a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.§ (2) bekezdés b) 

pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy a kijavítási igény helyett a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket 

az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy  

amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem 

él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, 

ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási 

árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.  

  

 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés 

után keletkezett.  

Felhívjuk 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 a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.  

 

X. Vegyes Rendelkezések 

 

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért 

teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

 

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó 

részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

 

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem 

tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett 

írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat 

valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 

ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés 

úton próbálják rendezni. 

 

XI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

 

Üzletünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége 

mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak 

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a megadott e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 
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Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével 

nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz 

fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a 

Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

 

Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját 

megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót 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.  

  

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:  

11.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, Fogyasztóvédelmi eljárás 

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. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és 

megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája az alábbi oldalon található:  http://www.kormanyhivatal.hu/  

 

11.2. 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 2016. 

évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.  

  

11.3. Békéltető testületi eljárás 

  

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát 

elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is 

fordulni: 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 vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a 

vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá 

kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség 

létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).  
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Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető 

kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének 

megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  

  

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely 

alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás 

alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra 

került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások 

esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.  

  

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület 

feladata, 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. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a 

fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.  

  

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban 

benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan 

eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának 

megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő 

megjelenítését.  

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 előírt egyeztetés megkísérléséről.  

  

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről 

bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu, A területileg illetékes Békéltető Testület elérhetősége: 

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

web: www.baranyabekeltetes.hu 

 

  

11.4.Online vitarendezési platform 

  

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül 

lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem 

kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a 

távolság meggátolná őket ebben.  

http://www.scrapup.hu/
http://www.bekeltetes.hu/
http://www.bekeltetes.hu/
http://www.bekeltetes.hu/
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Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar 

feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.  

  

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni 

kívánt vitarendezési testületet.  

  

Az online vitarendezési platform itt érhető el:  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU  

 

XII. Szerzői jogok  
  

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, 

így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres 

megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás 

használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából 

bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás 

feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Marsay Pál Andrásné, egyéni vállalkozó 

 

XIII. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex  
  

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben 

maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.   

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti 

magatartási kódexe.  
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1.sz. melléklet  

Elállási nyilatkozat  

(Egyedi termékek esetében nem alkalmazható!)  

   

Címzett:   

Név: Marsay Pál Andrásné egyéni vállalkozó 

Székhely: 7625 Pécs, Bessenyei György Utca 12. em.: FS Ajtó: 1. 

Telefonszám: +36209704035 

E-mail: info@scrapup.hu 

Honlap:  www.scrapup.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 vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni   

(abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………   

  

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………………………………………………………………  

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)   

  

Kelt: …………………………………………………………………………………………………….  

http://www.scrapup.hu/
http://www.bogresziget.hu/
http://www.scrapup.hu/

