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1.A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai 

A Szolgáltató adatai 

Név: DRAGON HHO GREEN ENERGY Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6. 
Telephely: jelenleg még nincs 
Képviseli: Szikora András 
Cégjegyzékszám: 15-09-081305 
Bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék cégbírósága 
Számlavezető bank neve: K&H Bank 
Adószám: 24763732-2-15 
Mobilszám: +36-30-858-7400 
Email címe: info@inciajandekgyar.hu  
Honlap: www.inciajandekgyar.hu  
Közösségi oldalak: https://www.facebook.com/inciajandekgyar , 
https://www.instagram.com/inci_ajandekgyar/ 
 
Az inciajandekgyar.hu weboldal tárhelyszolgáltatója: 
Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, 3. em. 3008 a. 
Tel/Fax: +36 70 362 4785 
E-mail: info@rackforest.hu 
Adószám: 14671858-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-914549 
Képviseli: Atiyeh Nabil 
Honlap: www.rackforest.com  
Adatkezelési tájékoztató: https://rackforest.com/wp-content/uploads/2019/07/adatkezelesi-szabalyzat.pdf  

Az inciajandekgyar.hu webáruház ügyfélszolgálatának elérhetősége munkanapokon 8-16 óra 

között: 

Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6. 
Email cím: info@inciajandekgyar.hu 
Telefonszám: +36-30-858-7400 
 
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik és elfogadott magatartási kódexre 

nem utal. Megrendelést a webáruházban kizárólag interneten keresztül fogadunk el, a 

www.inciajandekgyar.hu oldalon. Telefonos megrendelést nem áll módunkba elfogadni. A webáruházon 

keresztül történő megrendeléshez regisztrációra nincs szükség, de lehetőséget biztosítunk a regisztrációra 

Saját fiók létrejóhozásával. Az írásos megrendelő és az azzal megegyező tartalmú Visszaigazolás 

tekinthető érvényes szerződésnek. 

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a 

www.inciajandekgyar.hu oldal tartalmához hozzáfér; 

Általános szerződési feltételek-ügyfelek 

mailto:info@inciajandekgyar.hu
http://www.inciajandekgyar.hu/
https://www.facebook.com/inciajandekgyar
https://www.instagram.com/inci_ajandekgyar/
http://www.rackforest.com/
https://rackforest.com/wp-content/uploads/2019/07/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
mailto:info@inciajandekgyar.hu
http://www.szatmari.hu/
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Vásárló: az a felhasználó, aki a webáruházban megrendelést adott le, természetes személy esetén feltétel 

a 16. életév betöltése. 

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

eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak az egyéni vállalkozó, egyéni cég, 

gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. 

Szolgáltató: DRAGON HHO GREEN ENERGY KFT 

Honlap: www.inciajandekgyar.hu weboldal 

2. ÁSZF hatálya és módosíthatóság  

Jelen ÁSZF a www.inciajandekgyar.hu weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb 

szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek 

jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket, 

amennyiben a megrendelés elküldése, fax, e-mail felhasználásával történt, és így távollévők között létrejött 

ügyletnek minősül. 

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználóra terjed ki. A jelen ÁSZF 

rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, 

jogutódját, vagy engedményezettjét. 

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. 

A jelen ÁSZF 2022. 01. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 

egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A 

módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizenégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. 

A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá 

válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg — akkor is, ha nem kötöttek szerződést 

Szolgáltatóval — elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát 

bármilyen módon olvassa — akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak —, a Szabályzatban 

foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, 

nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. 

3. Általános rendelkezések 

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

tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

http://www.inciajandekgyar.hu/
http://www.szatmari.hu/
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Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, 

feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak 

adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való 

hivatkozással lehet. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, 

amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak 

hivatkoznak. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által 

elhelyezett linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen 

probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás 

díja is teljes mértékben megilleti. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a 

jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz 

való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 

99,9%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való 

felelősséget a Szolgáltató kizárja. 

4. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai 

A www.inciajandekgyar.hu webáruházban található termékek és az azokra készülő feliratozás, nyomtatási 

szolgáltatások képezik a Szolgáltató és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található 

termékek egyedi jellemzői a termékoldalon találhatók. A termék mellett található vételár forintban értendő 

és mindig a kiválasztott termék bruttó ára. A termék ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő 

általános forgalmi adót tartalmazza. A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásban kötött szerződésnek 

minősül és nem kerül iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés 

magatartási kódexre nem utal. 

5. A rendelés menete 

5.1. A termék kiválasztása 

A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb ismertetőjét. 

A vásárló szín, méret alapján kiválasztja a számára megfelelő temékel, majd választása szerint lehetősége 

van saját képet, mintát, szöveget feltölteni, melyet külön díjazásért a DRAGON HHO GREEN ENERGY 

KFT a kiválasztott termékre nyomtat. A feltöltött fájl felhasználási jogosultságával minden esetben a 

megrendelőnek kell rendelkeznie. A vásárló jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy az általa 

feltöltött fájl tulajdonosakánt jogosult a fájl feltöltésére és felhasználására. Az inciajandekgyar.hu 

webaruház nem vizsgálja, a feltöltött fájlok tartalmát szerzői jogi szempontból, de ismerten jogvédelem 

alatt álló mintákat nem áll módunkban elkészíteni. Kérjük, ügyeljen rá, hogy az általunk jelzett minimum 

követelményeknek megfelelő képeket töltsön fel a szerkesztőfelületekre. Ha kisebb/gyengébb minőségű 

http://www.szatmari.hu/
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képeket tölt fel, igyekszünk a maximumot kihozni belőlük, de valószínűleg a végeredmény nem lesz olyan 

szép, mintha egy jó minőségű képből dolgoznánk.  

A vásárló másik választási lehetősége, hogy a webáruház tervező felületén, maga a vásárló állítja össze 

a felkínált minták használatával a kívánt terméket, ekkor a Tervezőbe vele feliratú gomra kell kattintania. 

Amikor végzett a termék tervezésével (minta, szöveg, rétegek), a terméket a kosárba helyezheti. Ekkor a 

kosárban a minta elhelyezésének díja is megjelenik a kiválasztott termék bruttó árában. A vásárlónak 

lehetősége van további termékeket megvásárolni, vagy a Tovább a pénztárhoz gomra kattintva a megnyíló 

oldalon megadhatja az esetlegesen felhasznált kupon kódját, és a tovább a pénztárhoz gomb ismételt 

kattintásával a Fizetési opciók oldalra jut, ahol eldöntheti, kíván-e a vásárlási folyamatban vevőként a 

webáruházban regisztrálni. 

5.2. A termék kosárba helyezése 

A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy virtuális 

kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség. 

Amennyiben szeretne további terméket feliratozni, mintával ellátni, tegye a kosárba a továbbiakban 

megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés 

végösszegét. Az inciajandekgyar.hu webáruház nem forgalmaz „nyers terméket”, azaz olyan terméket, 

melyen a megrendelő nem helyez el mintát. 

5.3. A kosár tartalmának megtekintése 

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a 

kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a DARABSZÁM oszlopban 

található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a 

FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg a 

TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni és a termék, vagy termékek 

darabszámának és árának ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a 

TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra. 

5.4. Regisztráció 

A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval 

gyorsabban tud a következő alkalmakkor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései 

állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a 

regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban. Amennyiben 

Ön már regisztrált vásárlónk, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges adatok megadásával 

továbbléphet. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a számlázási és szállítási adatok 

megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban. 

Az ügyfél felel a saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és 

a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy 
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részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű 

felelősség az ügyfelet terheli. A saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, 

ügyféloldali tevékenységért a saját fiók tulajdonosa felel, a webáruház e-tekintetben felelősségét kizárja. 

5.5. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása 

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (fogyasztó/cég teljes név, cím, e-mail cím, 

telefonszám) megadása szükséges. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, a szállítási 

adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a termék átvételi 

módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. Itt van lehetősége, bizonyos feltételek eseténés felár 

megfizetésével eszpressz gyártást megrendelni. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba tetszőlegesen adhat 

meg információkat a rendelésével kapcsolatban. 

5.6. A rendelés ellenőrzése 

A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási 

költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az esetben nyomja 

meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el! 

5.7. A rendelés véglegesítése, megerősítése 

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a MEGRENDELÉS 

ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a webáruház 

Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár. A 

webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és a 

Szolgáltató közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor a Szolgáltató az webáruházon 

keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email 

nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának. 

5.8. Árak 

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. 

Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási 

költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Szerződési Feltételek 

között is megtalálható.  

5.9. Eljárás hibás ár esetén 

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel. Hibás 

áron nem áll módunkban a rendelést elfogadni és kiszállítani. A termék hibás áron történő megrendelése 

esetén a Szolgáltató és a vásárló között nem jön létre szerződés. Hibás áron történő rendelés estén is az 

automatikus visszaigazoló e-mailt elküldi a rendszerünk, amely azonban még nem tekinthető a rendelés 

elfogadásának. Ebben az esetben a rendelés visszaigazolásáról értesítő e-mailt (lásd 5.13. pont) a 

Szolgáltató nem küldi meg a Vevő részére, ugyanis a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal 
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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. 

5.10. A rendelés feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 17 óráig történik. Természetesen a Vásárló ezen 

időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül feldolgozásra. 

5.11. A rendelés teljesítése/Expressz-Normál 

Alap esetben a gyártást és a szállítást 4-8 munkanapon belül vállaljuk, de előfordulnak olyan esetek, 

amikor ettől gyorsabban szükség lenne az adott termékre, ilyenkor jön az Expressz gyártás és szállítás. 

Amennyiben 12:00-ig leadja a rendelést, mi azt a következő munkanap már át is adjuk a futárszolgálatnak. 

Ha személyes átvétellel szeretné átvenni a rendelését, akkor következő munkanap 12:00 után ezt 

megteheti. Az Inci márka termékei esetében kérjük, rendelés előtt egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal, mert 

ezen termékek gyártását nem minden esetben tudjuk expressz vállalni. Ezt az opciót maximum 3db 

termékre tudjuk vállalni. A futárszolgálat esetleges csúszásáért felelősséget nem tudunk vállalni, de az 

esetek 99%-ban ilyen nem fordul elő. 

A megrendelt termékeket lehetőség szerint 5-8 munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben a Szolgáltató, 

a szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére, abban az 

esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már kifizetésre került összeget 

a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 14 (tizennégy) napnál nem később a fogyasztó részére 

visszatéríteni. 

5.12. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége 

A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére. 

Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem véglegesítette a rendelését, 

abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a 

módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után szeretne módosítani a megadott adatokon, 

akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés 

véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul 

megadott adatokból eredő Vásárlót érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul 

megadott email cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami 

megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. 

5.13. Rendelés visszaigazolás 

Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy 

automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható szállítási időpontról, vagy a 

rendelés elfogadásának tényéről. A rendelés visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés 

azonosítóját, a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, 

termékmegnevezést és darabszámot, valamint a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és 
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számlázási (név, cím) adatait, a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató, valamint az elállási nyilatkozat 

dokumentumokat.  Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem 

érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Telefonos egyeztetés esetén hívja a 

webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles a Vevő 

részére a megrendelést késedelem nélkül - 48 órán belül - visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik 

meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni. 

Az oldalunk nem jelez készletet, készlet információval kapcsolatban minden esetben manuálisan történik 

a visszaigazolás. A rendelések kiszolgálása központi készletről történik, minden esetben ki kell várni a 

központból való kiszállítást a bolti átvételhez is, amely általánosan 2 munkanapot vesz igénybe. 

6. Fizetési módok 

6.1. Utánvét 

Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor válassza az 

Utánvétes fizetési módot. 

Házhoz szállítás esetén, utánvét fizetéssel (készpénz, kis csomag esetén bankkártya) a futárnak, díjbekérő 

alapján előreutalással.  

6.2. Közvetlen banki átutalás 

Amennyiben a megrendelt termék árát banki átutalással szeretné kiegyenlíteni, abban az esetben válassza 

a Banki átutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és a rendelési azonosítót. Az 

átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve, Kedvezményezett bankszámlaszáma, 

Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat működtető vállalkozás adatai között. 

6.3. Közvetlen bankkártáyás fizetés 

A webáruházban a Barion Zrt. banki fizetési megoldását használjuk. A baki fizetési oldalon megadott 

adatokat természetesen nem ismerhetjük meg, ez kifejezetten a Barion Zrt. és a vásárló között marad, 

azonban a webáruházban elérhető a Barion Pixel alap verziója, amely a Barion Zrt. számára biztosít 

adatokat a vásárlással kapcsolatos csalásmegelőzése célból. 

 

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz 

elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. 

Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat 

egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó 

megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja 

(MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). 

6.4. Készpénzes fizetés 

Önnek lehetősége van a termék árát a termék átvételekor készpénzben kifizetni. 
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7. Termék ellenőrzése 

A vevő minden esetben köteles az áru sértetlenségét kézhezvételekor ellenőrizni. Ha futár jelenlétében 

történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a terméket, készíttessen jegyzőkönyvet. 

Mennyiségi reklamáció, illetve sérülés miatti reklamáció akkor fogadható el maradéktalanul, ha a csomag 

felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel 

indulásakor bontatlan volt (tehát a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti 

a csomag teljes tartalmát. 

8. Szállítási módok 

Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése 

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt terméket nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), 

vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a webáruházhoz, a webáruház a vételár és a szállítási 

költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését. 

A webáruháznak jogában áll visszatartani a termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön 

a termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az 

esetet, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a 

vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a webáruházhoz nem érkezik meg a vételár és a 

szállítási díj alapján meghatározott összeg). A webáruház a vételár kiegészítésére hívja fel a vásárlót, ha 

a termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor. 

Értékesítés külföldre 

Amennyiben a Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a termék 

kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely Európai Uniós tagállam területére, ezt a lehetőséget 

kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi 

megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben. 

Amennyiben a Webáruház a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja 

a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a 

jelen pont értelmezésében Vásárlónak az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, 

vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagyaz a vállalkozás, amely valamely tagállamban 

letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut 

vagy vesz igénybe szolgáltatást. A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és 

egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása 

szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval. 

8. 1.Házhoz szállítás / Csomagponti kézbesítések 

Házhoz szállítás 

Amennyiben ezt a szállítási módot választja, az MPL futárszolgálat házhoz viszi Önnek a csomagját. A 

kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár 
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egy értesítőt hagy a postaládában az újabb kézbesítési kísérlet várható időpontjával. Abban az esetben, 

ha a kézbesítés másodjára sem sikerül, 5 napig átvehető a helyileg illetékes postahivatalban. Azt hogy a 

kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ, előre 

nem lehet megmondani. Amennyiben utánvétes fizetési módot választotta fizetni a futárnak kell, ezért 

kérjük, kövesse figyelemmel az e-mailjeit, hogy tisztában legyen csomagja érkezésével. A szállítási díj 

tartalmazza a csomagolási díjat is. 

A termékeket MPL futárszolgálattal csak Magyarországon belül áll módunkban kiszállíttatni. A 

megrendeléseket az MPLmunkatársai munkanapokon 8 és 17 óra között szállítják ki. Sikertelen kézbesítés 

esetén, telefonon egyeztetnek. Az előre leegyeztetett körülményű átvételt a vevőnek kell biztosítania és az 

átvétel tényét aláírásával kell igazolnia. A küldemény átvételekor fizetendő összeget a futár érkezéséig a 

kerekítés szabályainak figyelembevételével, lehetőség szerint pontos összegben kérjük előkészíteni. 

Amennyiben a vevő az előre egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, úgy a meghiúsult 

kiszállítás költsége őt terheli. A szállítási határidő 2-7 munkanap. Amennyiben a várható szállítási időpont 

meghaladja a 7 munkanapot, a termék megrendelésének beérkezése után telefonon, vagy e-mailben 

tájékoztatjuk Önt erről. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg Önnek, a megrendelés írásban 

módosítható vagy törölhető. 

 
- MPL Házhoz szállítás 1390Ft előre fizetéssel, 1990Ft utánvéttel 

- MPL Postán maradó szállítás 1390Ft előre fizetéssel 

- MPL csomagpontra történő szállítás 1390Ft előre fizetéssel 

- MPL csomagautomatába történő szállítás 1390Ft előre fizetéssel 

Csomagponti értékesítések 

MPL Csomagautomata 
A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző 

méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors - a 

kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 

órában állnak a rendelkezésünkre. Bővebb infó: http://www.posta.hu/csomagautomata_gyik 

MPL Posta Pont 

Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni? 

• Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva 

tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag. Itt megnézhető, hogy Önnek melyik esik 

útba. 

• SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné. 

• Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek. 

• A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes. 

http://www.posta.hu/csomagautomata_gyik
https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok
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• A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet. 

A küldemények maximális tömege 20 kg. 

MOL postapont 

MOL postapontra (max 20kg): MOL postapont átvétel során az Ön által megjelölt MOL benzinkútra 

szállítják a csomagot ahol azt személyesen tudja átvenni. Csak abban az esetben válassza ezt a szállítási 

módot, ha biztos benne, hogy a megrendelt termék/termékek együttesen nem haladják meg a 20kg-ot! 

Amennyiben mégis túllépi ezt a határt, nem áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttani Önhöz a 

csomagot! MOL postapont használata: SMS-ben vagy email-ben kapott értesítés után az Ön által megjelölt 

MOL benzinkútra megérkezett áruját személyesen tudja átvenni! Csomagját az ott dolgozó 

alkalmazottaktól tudja elkérni! Fizetését bankkártyával és készpénzzel is le tudja bonyolítani! MOL 

postapont előnye, hogy csomagját éjjel-nappal át tudja venni a kiválasztott MOL benzinkúton! 

Coop postapont 
A Coop PostaPontok többsége napi 12 órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozhatja a 
csomagját. Itt megnézheti, hogy Önnek melyik esik útba. A küldemények maximális tömege 20 kg 

FoxPost csomagküldés 
FoxPost Zrt. Eger, Pacsirta u. 35/A. 
A FoxPost cégcsoport fő tevékenységét tekintve egyéb postai, futárpostai tevékenységet végez, 

csomagküldési szolgáltatást nyújt 158 db csomagpontsegítségével. 

Átvevőpontok elérhetősége: 

https://foxpost.hu/csomagautomatak  

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_aszf.pdf  

8.2. Személyes átvétel 

A termék elkészülése után e-mailben értesítjük, hogy a terméket mikor veheti át műhelyünkben. 

Műhelyünk címe: 4400 Nyíregyháza, Zenta utca 8. 

Műhelyünkben minden hétköznap 8-16:00-ig tartózkodunk, az átvétel ideje is erre az időszakra szokott 

esni, ha ettől eltérő időpontban szeretné átvenni a megrendelt terméket kérjük telefonon egyeztessen 

velünk a +36-30-858-7400 számon. 

Székhelyünkön (4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6.) nincs lehetőség termék átvételére. 

9. A szállítástól való elállás 

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

jogát az alábbi esetben: 

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. Miután 

Az inciajandekgyar.hu webáruház csak olyan terméket forgalmaz, melyet a vásárló utasításai 

alapján és kifejezett kérésére állítunk elő, a fogyasztó nem éllhet az elállási jogával. 

https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?types=postapoint
https://foxpost.hu/csomagautomatak
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_aszf.pdf
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10. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

10.1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, 

kivéve, ha 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. 

10.2. 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. Használt dolog 

esetén ez a határidő legfeljebb egy év. 

10.3. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

10.4. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított egy éven belül belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén 

túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A 

teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert 

hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

11. Termékszavatosság 

11.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett; kellékszavatossági 

jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

11.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

A szavatossággal kapcsolatban is rendelkezésére áll a Vásárlónak az a lehetőség, hogy bizonyos 

esetekben már az első javítást vagy cserét követően visszakérhető a vételár. Erre okot adó körülmény 

lehet, ha a webáruház nem végezte el a cserét vagy javítást, vagy a hiba súlya a szerződés azonnal 

megszüntetését indokolja. 
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A vételárat az alábbi esetekben a szavatossággal érintett termékeknél (ilyenek például a ruhák, a cipők és 

a 10 ezer forintnál olcsóbb műszaki cikkek) is vissza lehet kérni már az első javítás vagy csere után. 

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy azt a Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint megtagadta, vagy megsértette a kicserélt áru visszavételére vonatkozó 
költségviselési kötelezettségét; 

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru 
szerződésszerűvé tételét; 

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali 
megszüntetését teszi indokolttá; vagy 

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, 
hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem 
nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

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

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

tudja, hogy: 

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

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

felismerhető vagy 

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

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

Amennyiben pedig a fogyasztó gyakorolja a szerződés megszüntetésére vonatkozó jogát, a 

webáruház egyrészt köteles a termék visszaküldésével felmerülő költsége megtérítésére, 
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másrészt a termék visszavételét követően haladéktalanul köteles visszatéríteni a termék 

vételárát is. 

12. Jótállás 

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

Webáruházunk nem értékesít a kötelező jótállás körébe tartozó termékeket. 

13. Vásárlás utáni ügyfélszolgálat 

A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt termékkel 

kapcsolatban. 

Postázásai cím: 4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6. 

Email cím: info@inciajandekgyar.hu 

Telefonszám: +36-30-858-7400 

14. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése 

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-

mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. Amennyiben a webáruház 

üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is közölhetjük a Szolgáltatóval. A Szolgáltató 

az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a 

vásárló részére elküldeni. 

Amennyiben a Szolgáltató a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles 

megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló 

részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. A 

Szolgáltató köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető 

testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. 

A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi 

elérhetőségeken tudja bejelenteni. 

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja 

bejelenteni: 

Postázásai cím: 4400 Nyíregyháza, Tompa Mihály utca 6. 

Email cím: info@inciajandekgyar.hu 

Telefonszám: +36-30-858-7400 

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes 

fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Webáruház 

mailto:info@inciajandekgyar.hu
mailto:info@inciajandekgyar.hu
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piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja 

meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető 

testülethez.  

14.2. Békéltető Testület 

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói 

panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez 

nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez 

fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen 

vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További 

követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, 

tartalmazza az alábbiakat: 

• a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; 

• annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll; 

• ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a 

szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés 

teljesítésének helyét; 

• a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, melyek 

alátámasztják saját álláspontját; 

• a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a 

vállalkozással; 

• a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás 

ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres 

eljárást; 

• tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. 

Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának. 

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként 

hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését 

a vállalkozással, de az eredménytelen maradt. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltetőtestületi 

eljárásban. 

Békéltető Testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 
 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefonszám: 06-72-507-154 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
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Fax: 06-72-507-152 
Email: info@baranyabekeltetes.hu    

06-76-501-523 
Fax: 06-76-501-538 
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu ;  
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 
Email: bekeltetes@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 
Fax: 06-46-501-099 
Email: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 
310. 
Telefonszám: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszám: 06-62-554-250/118 
Fax: 06-62-426-149 
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310 
Fax: 06-22-510-312 
Email: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető 
Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710 
Fax: 06-52-500-720 
Email: bekelteto@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Telefonszám: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
Email: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 
305-306. 
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető 
Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
Email:bekeltetes@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 
Telefonszám: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
Email: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 
240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszám: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
Email: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Telefonszám: 06-82-501-026 
Fax: 06-82-501-046 
Email: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
Email: bekelteto@szabkam.hu 

mailto:info@baranyabekeltetes.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
http://www.bacsbekeltetes.hu/
mailto:bekeltetes@bmkik.hu
mailto:bekeltetes@bokik.hu
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:bekelteto.testulet@csmkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@gymskik.hu
mailto:bekelteto@hbkik.hu
mailto:hkik@hkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
mailto:bekeltetes@kemkik.hu
mailto:nkik@nkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
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Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. 
emelet 
Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
Email: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
Email: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 
116. 
Telefonszám: 06-88-429-008 
Fax: 06-88-412-150 
Email: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
Email: zmbekelteto@zmkik.hu 

 
A Webáruházat a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.  
 

15. Bírósági eljárás 

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy 

a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: 

• az eljáró bíróságot; 

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak 

előadásával; 

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; a bíróság 

döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként 

hivatkozik. 

16. Online vitarendezési platform 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül 

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

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a 

fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni 

tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.  

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, 

kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon 

keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 

mailto:kamara@tmkik.hu
mailto:vmkik@vmkik.hu
mailto:bekelteto@veszpremikamara.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
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Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok 

elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek  

27. Egyéb rendelkezések 

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes 

magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást Saját maga követte 

volna el. 

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

fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF 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 az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy 

lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.  

18. Különös rendelkezések 

18.1. Szerződés létrejötte és hatálya 

A Felhasználó a www.inciajandekgyar.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az 

elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve 

jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF 

rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta. 

18.2. Felek jogai és kötelezettségei 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a 

Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak 

megfelelően. 

18.3. A szerződés megszűnése 

A Szolgáltatási szerződés megszűnik a magyar Ptk.-ban megfogalmazottak szerint. 

A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez 

önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli 

nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását. 

A szerződő felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a webáruház 

egyidejűleg törli rendszeréből a Felhasználót, illetve a honlapon bárki számára hozzáférhető részéről a 

Felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot az adatvédelemi rendelkezések betartása mellett. 

19. Szerzői jog 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei 

szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600387.KOR
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
http://www.szatmari.hu/
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jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető 

szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más 

szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének 

elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy 

kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 

engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, 

továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató 

előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF 

egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely szerzői műnek vagy 

védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó 

megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e 

szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem 

használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a 

www.inciajandekgyar.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden 

más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan 

tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére 

(hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató 

által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát 

módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt 

úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett 

felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben 

teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog megváltozott, illetve kibővült 

felhasználási módokra is kiterjed. 

A weboldalon található tartalom teljes vagy részleges lemásolása esetén a weboldal üzemeltetője és az 

azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses jogviszony jön létre, melynek keretében 

a Szolgáltató jogosult 

• 60.000 Ft / nap / domain összegű díjat, valamint 

• a közjegyző által kiállított weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét 

http://www.inciajandekgyar.hu/
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5 napos fizetési határidővel - kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és 

visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a felhasználó ezen kikötéseket és 

díjakat elfogadja. 

 

20. Mellékletek 

Panaszfelvételi jegyzőkönyv (minta) 
Panaszbejelentő nyomtatvány (minta) 
 

Hatályos, 2022. január 01. 
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Panaszfelvételi jegyzőkönyv 
 

Panasz azonosítója:  

Panasz felvételének dátuma:  

Panasz felvételének helye:  

Panasz felvevője (Munkatárs 
neve), elérhetősége: 

 

Panasz előterjesztésének módja: Írásbeli Szóbeli 

Szóbeli bejelentés esetén: Személyesen 
szóban 

Képviselő 
útján szóban 

Személyesen 
telefonon 

Panaszos neve:  

Panaszos kapcsolattartójának 
neve: 

 

Panaszos telefonszáma:  

Panaszos képviselőjének neve, 
levelezési címe, telefonszáma: 

 

A telefonhívás időpontja (ha 
telefonon történt a panasz 

bejelentése): 

 

Szóbeli panasz előterjesztésének 
időpontja (ha nem telefonon 

történt): 

 

Panaszolt szolgáltatás:  
 

Tények, csatolt dokumentumok (ha 
vannak): 

 

Panasz oka:  
 

Maga a panasz:  
 

Panaszos igénye:  
 

Szolgáltató nyilatkozata a 
panasszal kapcsolatos 

álláspontjáról, amennyiben a 
panasz azonnali kivizsgálása  

lehetséges/Panasz orvoslásának 
módja, ideje: 

 
 
 

Panasszal kapcsolatos döntés 
várható időpontja (ha nem 

azonnali): 

 
 

(Szükség esetén pótlappal bővíthető!) 
 

Kmf. 
Szolgáltató részéről aláírás Panaszos/Panaszos képviselőjének 

aláírása 
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Panaszbejelentő nyomtatvány 
 

Panaszos neve:  

Panaszos lakcíme:  

Panaszos telefonszáma:  

Panaszos képviselőjének neve, 
levelezési címe, telefonszáma: 

 

Panaszolt szolgáltatás:  
 
 

Tények, csatolt dokumentumok (ha 
vannak): 

 

Panasz oka:  
 

Maga a panasz:  
 
 

Panaszos igénye:  
 
 

Kelt:  
 
 

Panaszos/Képviselő aláírása:  
 
 

 

SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! 

 

Panasz azonosítója:  
 

 

Panaszbejelentő nyomtatvány 
kezelőjének neve, aláírása: 

 
 
 

 


