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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az alábbi Szolgáltató által üzemeltetett 

webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye 

igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti 

magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

  

SZOLGÁLTATÓ ADATAI 
  

 A szolgáltató neve: EMŐKE Marketing, Egyed Júlia egyéni vállalkozó 

 A szolgáltató székhelye: 1171 Budapest, Nemesbükk utca 118. 

 A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus 

levelezési címe: info@emokemarketing.hu 

 Adószáma: 67358403-1-42 

 Telefonszáma: +36 70 248 41 14 

 A szerződés nyelve: magyar 

 Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-132667/2017 

 Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala 

 A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 

 A cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

 Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4. 

 Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510. 

 Telefonszám: +36 1 789 2 789 

 Fax: +36 1 789 3 789 

 E-mail cím: support@tarhely.eu 

  

MEGHATÁROZÁSOK 
  

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 

 Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat és annak szolgáltatásait bármilyen módon 

igénybe veszi. 

 Ügyfél – minden személy, aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a webshopon 

keresztül a Szolgáltatóval. 

 Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése. 

  

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. 

 A jelen Szabályzat 2018. január 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A 

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal 
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használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi 

szabályozás automatikusan érvényes. 

 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra vagy 

annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a 

webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a 

Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának 

megtekintésére, illetve a szolgáltatás igénybevételére sem. 

 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon 

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. TILOS a webáruházban 

és a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér 

illeti meg. A kötbér összege szavanként 1.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen 

kötbérkikötés nem túlzó. 

  

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 
  

 A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, csomagajánlatokban rendelhetők 

meg. A marketing szolgáltatásokra vonatkozó megjelenített árak forintban értendők, az 

összegeknek áfatartalma nincs, mivel tevékenységünk alanyi adómentes. 

 A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, a 

szolgáltatást szemlélő kreatív fotót és egyéb információt jeleníthet meg. A szolgáltatási 

csomagajánlatok adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, hiszen 

illusztrációként megkülönböztetési céljként szolgálnak. 

 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat 

az akcióról és annak pontos időtartamáról, változtatás jogát Szolgáltató mindenképpen 

fenntartja. 

  

RENDELÉS MENETE ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
  

 A felhasználó a regisztrációval vagy anélkül is megkezdheti a vásárlást. 

 Felhasználó a megvásárolni kívánt szolgáltatás darabszámát beállítja, kiválasztja. 

 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott szolgáltatást/szolgáltatásokat. Felhasználó bármikor 

a választott termék/szolgáltatás képére kattintással vagy a bal oldali menüsávban található 

Kosár résznél megtekintheti a kosár tartalmát, illetve itt a bal oldali menüsávban a Kosár vagy 

a Pénztár gombokra is kattinthat. Amennyiben Felhasználó további szolgáltatást szeretne a 

kosárba helyezni, kiválasztja a szolgáltatás csomagot és hozzáadja a kosárhoz. Ha nem 

szeretne további szolgáltatást vásárolni, kattint a Kosár gombra, ellenőrzi a megvásárolni 

kívánt szolgáltatás darabszámát, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint. 

 A fizetés kiválasztása után ellenőrzi a szolgáltatást, a darabszámot, kitölti a számlázási címet, 

elérhetőséget, kiválasztja a fizetési módot, illetve elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket 

és ha mindent rendben talált, akkor kattint a Megrendelés elküldése gombra. 

 Ezután beérkezik a rendelés az info@emokemarketing.hu e-mail címre, ahol feldolgozásra 

kerül, majd a webshop ügyintézője elindítja a szolgáltatási folyamatot és a számlázást, illetve 

egyeztet a megrendelővel 24-48 órán belül. 

 Amennyiben a kiválasztott szolgáltatás nem megfelelő a Vásárlónak, úgy lehetősége van a 

kosáron belül  vagy a bal oldali menüsávban lévő Kosár résznél a „törlés – X” ikonra 

kattintással törölni a kosár tartalmát vagy egyes szolgáltatásokat/termékeket. 

 Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem 

történne meg, a Kosár frissítése gombra fontos kattintania a felhasználónak. Felhasználó 

kiválasztja a számlázási címet, majd a fizetési módot, ha már regisztrált. Ha nem regisztrál és 
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úgy vásárol, akkor a rendelés menete ugyanaz, annyi különbséggel, hogy beírja a számlázási 

címet a megfelelő rubrikákba. 

 FIZETÉSI MÓDOK (A webáruházban vásárolt szolgáltatásokért a vevő a következő módon 

fizethet:) 

 átutalással: a Szolgáltató bankszámlájára történik az átutalással. 

 PayPal-on keresztüli fizetés: a Szolgáltató bankszámlájára történik az átutalás PayPal 

rendszer segítségével. 

 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 vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé 

egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben 

vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat és tudja a kosarát is 

frissíteni. 

 A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe 

vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az 

igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, 

az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A 

megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe 

vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól 

eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. 

  

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 
  

 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, azaz munkanapokon 8-19 óra 

között történik. A megrendelést 24 óra alatt feldolgozzuk és visszajelzünk a vásárlónak. 

 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5-10 munkanapon belül a 

szolgáltatáscsomag választásától és jellegétől függően. Ha Szolgáltató és Felhasználó a 

teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában 

meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a 

megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a 

szerződés szerinti teljesítésre. 

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

meghatározott szolgáltatás nem tartozik a tevékenységi körei közé, köteles erről a 

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget 

haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a 

Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

  

ELÁLLÁS JOGA 
 

 A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az 

Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében 

Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül 

elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén 

a Felhasználót terheli a termék visszajuttatásának költségei. 

 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül 

más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű 

használatból adódó anyagi kár megtérítését. 
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 Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan termék esetén, mely a Felhasználó 

személyéhez kötött, a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére vagy rendelésére 

állítottak elő. 

 Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, 

de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére. 

 Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 

vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál 

semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 

 Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árut / 

árukat. 

 Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban/árukban bekövetkezett 

értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. 

 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE 
  

 Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével 

kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen vagy levél útján is közölheti. 

 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, s 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. 

  

KELLÉKSZAVATOSSÁG 

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

 Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igényének 

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is 

kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

 Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a 

szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 

nem érvényesítheti. 

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

 Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
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 A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. 

A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön 

által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

TERMÉKSZAVATOSSÁG 

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

 Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

 Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

 Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 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: 

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

o a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában 

nem volt felismerhető vagy 

o 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. 

JÓTÁLLÁS 

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

 Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. 

(IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles. 

 A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 Jótállás esetén az 1. pontban meghatározott jogokat lehet érvényesíteni (javítás, csere, 

árleszállítás, elállás). 

 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy 

a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 
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egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 

jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

 

VITARENDEZÉS 
  

 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 Ennek sikertelensége esetén a Felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat: 

o Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál 

 Fogyasztóvédelmi Hatóság: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége 

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7. 

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270 

Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832-től, 36-ig 

Fax: 318-1639 

E-mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu 

o Békéltető testület eljárását kezdeményezheti 

 Békéltető testület: 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. 

Tel: 488-2131 

Fax: 488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

o Online vitarendezés kezdeményezése 

 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 

fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják 

rendezni a következő linken  

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

=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.  

 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi 

szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban 

 Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság 

rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon 

keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. 

 

  

Legutóbbi frissítés dátuma: 2018. január 3. 


