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Általános szerződési Feltételek

Az  Andrea  Ékszer  webáruházban  (továbbiakban:  webáruház,  szolgáltató),  kizárólag  a
www.andreaekszer.hu  webcímen  keresztül  lehet  vásárolni.  Ezen  címen  keresztül  történt 
rendelésleadással, jelen dokumentumban leírt feltételek szerint, vásárlási szerződés jön létre a
webáruház üzemeltetője - Andrea Ékszer Kft. székhelye: 1114 Budapest Mészöly utca 4 alagsor
1  adószáma:  25367195-2-43;  képviseli:  Csillag-Sebestyén  Judit,  mint  a  cég  kereskedelmi
vezetője  (továbbiakban:  szolgáltató)  -,  és  a  rendelés  leadója  (továbbiakban:  Megrendelő,
Felhasználó, Fogyasztó) között.

szolgáltató adatai:

szolgáltató neve: Andrea Ékszer Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített cégneve: Andrea Ékszer Kft.
székhely: 1114 Budapest Mészöly utca 4 alagsor 1
Cégbíróság: Fővárosi törvényszék cégbírósága               
Címe:   Budapest, Nádor u. 28, 1051                                
Adószám: 25367195-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-348193

A cég statisztikai számjele:25367195-4791 -

11301 Telefonszám:+36 70 322 5923
E-mail cím: andreaekszer@gmail.com 
Bankszámlaszám: 54500181-10026366-00000000
Bank neve: Felsőzsolca és Vidéke Tksz Miskolc II. kirendeltség 
Nemesfém kereskedelmi tevékenységét engedélyező hatóság:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 
Címe: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. Tel: 1/333 0147
Az Andrea Ékszer Kft. engedélyszáma: PR: 7582

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara                                           

Üzemeltető szakmai végzettsége :Ötvös
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91096/2015. 
A tárhely-szolgáltató adatai:

IT PROGRESS Kft.
1136 Budapeft, Tátra utca 5.A. 
E-mail: info@avafweb.hu 
Telefon: 36 20 521 4224

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1.1. A  jelen  Szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekre,  valamint  jelen  Szabályzat 
értelmezésére  a  magyar  jog  az  irányadó,  különös  tekintettel  a  Polgári

Törvénykönyvről  fzóló  2013.  évi  V.  törvény  („Ptk.”)  éf  az  elektronikus
kereskedelmi  fzolgáltatáfok,  az  információf  tárfadalommal  öffzefüggő
fzolgáltatáfok egyef kérdéfeiről fzóló 2001. évi CVIII.  (Elker.  tv.)  törvény, valamint
a  fogyafztó éf a  vállalkozáf  közötti  fzerződéfek réfzletef  fzabályairól

http://www.andreaekszer.hu/
mailto:andreaekszer@gmail.com
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fzóló 45/2014. (II.  26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéfeire. A vonatkozó 
jogfzabályok kötelező rendelkezéfei a felekre külön kikötéf nélkül if irányadók.

1.2. A  jelen  Szabályzat  2016.  január  13.  napjától  hatályof  éf  viffzavonáfig  hatályban

marad.  A  Szolgáltató  jogofult  egyoldalúan  módofítani  a  Szabályzatot.  A
módofítáfokat  a  Szolgáltató  azok  hatályba  lépéfe  előtt  11  (tizenegy)  nappal  a 
weboldalakon  közzétefzi.  Felhafználók  a  weboldalak  hafználatával  elfogadják,

hogy rájuk nézve a weboldalak hafználatával kapcfolatof valamennyi fzabályozáf

automatikufan érvényef.

1.3. Felhafználó,  amennyiben  belép  a  Szolgáltató  által  üzemeltetett  webfhop
weboldalra,  vagy  annak  tartalmát  bármilyen  módon  olvaffa  –  akkor  if,  ha  nem
regifztrált felhafználója a webfhopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve

kötelezőnek ifmeri el. Amennyiben a Felhafználó nem fogadja el a feltételeket,  nem
jogofult a webfhop tartalmának megtekintéfére.

1.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webfhop weboldal, annak bármely
réfzlete  éf  az  azon  megjelenő  tartalmak,  valamint  a  weboldal  terjefztéfének
tekintetében.  Tilof  a  webfhopon  megjelenő  tartalmak  vagy  azok  bármely
réfzletének letöltéfe, elektronikuf tároláfa, feldolgozáfa éf értékefítéfe a Szolgáltató

íráfof hozzájáruláfa nélkül.

2. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

2.1. Felhafználó  a  weboldalon történő váfárláfával/regifztrációjával  kijelenti,  hogy
jelen  ÁSZF,  éf  a  weboldalon  közzétett  Adatkezeléfi  tájékoztató  feltételeit
megifmerte éf elfogadja, az adatkezeléfekhez hozzájárul.

2.2. Felhafználó a váfárláf/regifztráció forán kötelef a faját, valóf adatait megadni. A 
váfárláf/regifztráció  forán  megadott  valótlan,  vagy  máf  fzemélyhez  köthető 
adatok  efetén  a  létrejövő  elektronikuf  fzerződéf  femmif.  Szolgáltató  kizárja
felelőffégét, amennyiben Felhafználó máf nevében, máf fzemély adataival vefzi 
igénybe fzolgáltatáfait.

2.3. A Szolgáltatót a Felhafználó által tévefen éf/vagy pontatlanul megadott adatokra
viffzavezethető  fzállítáfi  kéfedelemért,  illetve  egyéb  problémáért,  hibáért
femminemű felelőffég nem terheli.

2.4. A  Szolgáltatót  nem terheli  felelőffég  az  abból  adódó  károkért,  ha  Felhafználó  a
jelfzavát  elfelejti,  vagy  az  illetéktelenek  fzámára  bármely  nem  a  Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. Termékek éf árak

3.1. A  megjelenített  termékek  kizárólag  online  rendelhetők  meg.  A  termékekre
vonatkozóan megjelenített  árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben
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előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz fzállítáf díját. Külön cfomagoláfi 
költfég nem kerül felfzámítáfra.

3.2. A  webfhopban  Szolgáltató  réfzletefen  feltünteti  a  termék  nevét,  leíráfát,  a
termékekről  fotót  jelenít  meg.  A  termékek  adatlapján  megjelenített  képek 
eltérhetnek  a  valófágoftól,  illufztrációként  fzerepelhetnek.  Nem  vállalunk

felelőfféget  a webfhopban megjelenő kép éf  a  termék ténylegef  kinézete miatti
különbözőfég miatt.

3.3. Amennyiben  akcióf  ár  kerül  bevezetéfre,  Szolgáltató  teljef  körűen  tájékoztatja
Felhafználókat az akcióról éf annak pontof időtartamáról.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondoffága ellenére hibáf  ár  kerül  a Webáruház

felületére,  különöf  tekintettel  a  nyilvánvalóan  tévef,  pl.  a  termék  közifmert,
általánofan elfogadott  vagy becfült  árától  jelentőfen eltérő, efetleg rendfzerhiba
miatt  megjelenő  “0”  Ft-of  vagy  “1”  Ft-of  árra,  akkor  a  Szolgáltató nem kötelef a
terméket hibáf áron fzállítani, hanem felajánlhatja a helyef áron  történő fzállítáft,
amelynek ifmeretében az Ügyfél elállhat váfárláfi fzándékától.

3.5. Hibáf  ár  efetén  efetben  feltűnő  értékaránytalanfág  áll  fenn  a  termék  valódi  éf
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyafztónak azonnal éfzlelnie fzükfégef. A
Polgári  Törvénykönyvről  fzóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  alapján  a  fzerződéf  a 
felek akaratának kölcfönöf éf egybehangzó kifejezéfével jön létre. Amennyiben a
felek nem tudnak megállapodni a fzerződéfef feltételekben, azaz  nincf  meg  a felek
akaratát kölcfönöfen éf egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban  az efetben nem
befzélhetünk érvényefen létrejött fzerződéfről, amelyekből jogok éf kötelezettfégek
fakadnának.  Ennek  alapján  a  hibáf/tévef  áron  viffzaigazolt  megrendeléf  femmif
fzerződéfnek tekintendő.

4. A megrendelés lépései:

4.1. A vásárlás menete:

1. Kedves Vásárló, kérlek válaszd ki a megvásárolni kívánt ékszert.

2. Az ékszer adatlapján az ékszer ára mellett található a "kosárba" gomb.

3. A  kosárba  gomb  lenyomásával  légy  szíves  tedd  az  ékszert  a  kosárba.
Amennyiben az ékszerhez tartozik választási lehetőség (méret), a  gomb lenyomása
előtt válaszd ki a számodra megfelelőt. A webáruházban feltüntetett árak az áfát
tartalmazzák, de a szállítás költségét nem.

4. Ha több darabot szeretnél vásárolni a kiválasztott ékszerből, úgy légy szíves írd
be a kívánt darabszámot a kosárba gomb felett található négyzetbe.
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5. A  kosárba  helyezéssel  az  ékszert  még  nem  rendelted  meg.  Ha  minden
megrendelni kívánt árucikk szerepel a táblázatban, és a darabszámokat is sikerült
beállítani (a "Tétel(db)" elnevezésű oszlopban látható +- gombok segítségével).

6. Ezután  kérlek,  töltsd  ki  a  jobb  oldalon  látható  űrlapot.  A  megadott  adataidat
szigorúan kezeljük, csak a szállítási cégnek adjuk ki.

7. Majd kattints az alábbi "Megrendelés elküldése" feliratú gombra.

Ezután webáruházunk rögzíti a megrendelésedet és egy összesítő és tájékoztató e-
mail üzenetet fogsz kapni a megadott e-mail címre.
A  rendelés  adatait  összesítő  "Megrendelés  elküldése"  gomb  megnyomásával
elfogadod a  szerződés feltételeit.  Ez  még nem a megerősítő  e-mail,  így  én,  mint
tzolgáltató,  ezzel  még  nem  vállalok  kötelezettséget  a  megrendelés  teljesítésére.
Miután megbizonyosodtam róla, hogy a megrendelést teljesíteni tudom, 48 órán
belül  elküldöm  a  megadott  e-mail  cimre  egy  megerősítő  e-mailt  ,  amely
tartalmazza a megrendelés adatait. Ezzel jön létre a vásárlási szerződés.

A szerződéskötés nyelve: magyar

A  létrejövő  szerződés  távollévők  között  kötött  szerződés,  nem  minősül  írásbeli
szerződésnek,  azt  én,  mint  tzolgáltató nem iktatom és  a  későbbiekben nem lesz
hozzáférhető, de a tzerződés létrejöttének ténye, ideje, a megrendelés tartalma, a
Megrendelő  által  megadott  adatok,  illetve  a  megrendelés  során  keletkezett
elektronikus  üzenetek  megőrzésre  kerülhetnek  az  adatkezelési  tájékoztatóban 
leírtak szerint.

Rólam,  mint  tzolgáltatóról  több  információt,  elérhetőséget  a  "Kapcsolat"
menüpont alatt találhatsz.

4.2. tzállítási feltételek:

A  megrendelt  termékeket  a  Magyar  Posta  Zrt.  szállítja,  ezért  szállítási  díjat  kell
számláznunk  a  Megrendelő  részére,  melynek  összege  a  kosár  menüpontban
látható.
A  kézbesítés  ideje  2-3  munkanap.  A  számla  kiegyenlítése  utánvétel  esetén  egy
idõben történik az áru(k) átvételével.

PayPal-en keresztül, illetve hagyományos banki átutalással történő fizetés esetén a
kézbesítés,  a  rendelés  ellenértékének  a  számlánkra  történő  beérkezése  után
történik.

4.3. tzállítási  díjak: 
1190

4.4. Megrendelő kötelessége:
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A  Megrendelő,  rendelésének  jóváhagyásával,  jelen  dokumentumban  foglaltakat
elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi
felelősséggel tartozik. A Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést
tartalmazó  küldemény  átvételéről  és  kifizetéséről  gondoskodik.  Amennyiben  a
termék  átadása-átvétele  a  Megrendelő  hibájából  meghiúsul,  az  ebből  eredő
többletköltséget a Megrendelő megtéríti a  tzolgáltató számára.

4.5. Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban:

Amennyiben bármi sérülést, eltérést tapasztalnál, a szállítmányozó (Magyar Posta 
Zrt.)  kérésedre  köteles  tételesen  átadni  az  árut  és  a  helyszínen  jegyzőkönyvet
felvenni. Az ilyen eseteket, és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a
szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb...) légy szíves jelezd
felénk az  áru átvételétől  számított  48 órán belül  az  andreaekszer@gmail.com e-
mail címen vagy a +36 30 436 33 81 - es telefonszámon.

5. ELÁLLÁS JOGA

5.1. Az Európai Parlament éf a Tanácf 2011/83/EU 
fzámú  irányelvének,  továbbá  a  fogyafztó  éf  a  vállalkozáf  közötti  fzerződéfek
réfzletef  fzabályairól  fzóló  45/2014.  (II.26.)  Korm.  rendelet  fzabályozáfa
értelmében Fogyafztó a megrendelt termék kézhez vételétől fzámított 14 napon
belül  indokoláf  nélkül  elállhat  a  fzerződéftől,  viffzaküldheti  a  megrendelt
terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogofult Fogyafztó 1 év elteltéig gyakorolni  az

elálláfi jogát.

5.2. Az elálláfi jog gyakorláfára nyitva álló  idő attól a
naptól fzámított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyafztó, vagy az általa megjelölt,
a fuvarozótól eltérő harmadik fzemély a terméket átvefzi.

5.3. Fogyafztó a fzerződéf megkötéfének napja, éf 
a termék átvételének napja közötti időfzakban if gyakorolja elálláfi jogát.

5.4. A termék viffzaküldéfének költfégét a fogyafztónak kell vifelnie, a vállalkozáf nem

vállalta e költfég vifeléfét.

5.5. Az elálláfi jog gyakorláfa efetén a Fogyafztót a 
termék viffzajuttatáfának költfégén kívül máf költfég nem terheli,  Szolgáltató
azonban  követelheti  a  nem  rendeltetéffzerű  hafználatból  adódó  anyagi  kár
megtérítéfét.

5.6. Nem illeti meg az elálláfi jog Fogyafztót olyan
nem előre  gyártott  termék efetében,  amelyet  a  fogyafztó  utafítáfa  alapján vagy
kifejezett  kéréfére  állítottak  elő,  vagy  olyan  termék  efetében,  amelyet
egyértelműen a fogyafztó fzemélyére fzabtak (pl. méretre igazított, vagy gravírozott
ékfzer).

mailto:andreaekszer@gmail.com
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5.7. Szolgáltató a termék viffzaérkezéfét/vagy az
elálláfi  nyilatkozat  megérkeztét  követően  a  fenti  jogfzabályok  értelmében
haladéktalanul, de legkéfőbb 14 napon belül viffzatéríti a kifizetett öffzeget a
Fogyafztó réfzére, beleértve a fzállítáfi díjat if.

5.8. A  viffzatérítéf  forán  az  eredeti  ügylet  forán
alkalmazott fizetéfi móddal egyező fizetéfi módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyafztó

máf fizetéfi mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájáruláfát adja; e  viffzatérítéfi
mód alkalmazáfából kifolyólag Fogyafztót femmilyen többletköltfég nem terheli.

5.9. Fogyafztó  kötelef  az  árukat  indokolatlan 
kéfedelem nélkül, de a fzerződéftől való elálláfára vonatkozó értefítéf Szolgáltató
réfzére történő megküldéfétől fzámított 14 napnál femmiféleképpen fem kéfőbb
viffzaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.10. Fogyafztónak  íráfban  történő  elálláf  efetén
elegendő az elálláfi nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

5.11. Fogyafztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14
napof időfzak letelte előtt viffzaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

5.12. A  fogyafztó  kizárólag  a  termék
viffzaküldéfének közvetlen költfégét vifeli, kivéve, ha a  vállalkozáf  vállalta  e költfég
vifeléfét.

5.13. A  Szolgáltató  nem  kötelef  a  Fogyafztó  réfze
megtéríteni azon többletköltfégeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcfóbb
fzokáfof fuvarozáfi módtól eltérő fzállítáfi mód válafztáfából adódik.

5.14. Fogyafztó kizárólag akkor vonható felelőffégre
az  árukban  bekövetkezett  értékcfökkenéfért,  ha  az  az  áruk  jellegének, 
tulajdonfágainak éf működéfének megállapítáfához fzükfégeftől eltérő kezeléf
miatt következett be.

5.15. A  viffzatérítéft  Szolgáltató  mindaddig
viffzatarthatja, amíg viffza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyafztó bizonyítékot
nem fzolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat viffzaküldte: a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.16. Amennyiben  Fogyafztó  élni  fzeretne  elálláfi
jogával, annak jelzéfét megteheti Szolgáltató elérhetőfégeinek  valamelyikén íráfban
(akár a mellékelt adatlap fegítfégével), vagy telefonon. Poftai úton íráfban  történő
jelzéf alkalmával a poftára adáf időpontját veffzük figyelembe, telefonon  történő
jelzéf alkalmával pedig a telefonon történő jelzéfét. Poftai úton történő jelzéf efetén
ajánlott küldeményként, cfomagként való jelzéft fogad el Szolgáltató.
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A megrendelt terméket poftai úton, vagy futárfzolgálat fegítfégével juttathatja 
viffza Fogyafztó Szolgáltató réfzére.

5.17. Fogyafztónak kiemelten ügyelnie kell a termék
rendeltetéffzerű hafználatára, ugyanif a  nem  rendeltetéffzerű  hafználatából eredő
károknak  megtérítéfe  a  Fogyafztót  terheli!  A  termék  viffzaérkezéfét  követő
tizennégy  napon  belül  a  Fogyafztó  által  megadott  bankfzámlafzámra  viffzatéríti
Szolgáltató a termék vételárát, a fzállítáfi költféggel együtt.

5.18. A  fogyafztó  éf  a  vállalkozáf  közötti
fzerződéfek réfzletef fzabályairól fzóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt  érhető el.

5.19. Az Európai Parlament éf a Tanácf 2011/83/EU

fzámú irányelve itt érhető el.

5.20. Fogyafztó  egyéb  panafzával  if  megkerefheti
Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőfégeken.

5.21. Az  elálláfi  jog  cfak  a  Polgári  Törvénykönyv

fzerinti fogyafztónak minőfülő Felhafználókat illeti meg.

5.22. Az elálláfi jog nem illeti meg  a  vállalkozáft, azaz

az olyan fzemélyt,  aki  a  fzakmája,  önálló  foglalkozáfa  vagy  üzleti  tevékenyfége
körében jár e.

5.23. Elálláfi jog gyakorláfának a menete:

5.23.1. Amennyiben  a  Fogyafztó  élni  kíván  az  elálláfi

joggal úgy kötelef az elálláfi fzándékát tartalmazó elálláfi nyilatkozatot  a Szolgáltató

elérhetőfégeinek egyikére elküldeni.

5.23.2. Fogyafztó  határidőben  gyakorolja  elálláfi
jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől fzámított 14. nap lejárta előtt elküldi
elálláfi nyilatkozatát. Íráfban történő elálláf efetén elég cfak  az  elálláfi nyilatkozatot
elküldeni  14  napon  belül.  Poftai  úton  történő  jelzéf  alkalmával  a  poftára  adáf
dátumát, email vagy telefaxon kerefztül történő értefítéf efetén az email illetve a fax

küldéfének idejét vefzi figyelembe.

5.23.3. A  Fogyafztó  elálláf  efetén  kötelef  a
megrendelt terméket a Szolgáltató címére kéfedelem nélkül, de legkéfőbb elálláfi
nyilatkozatának  közléfétől  fzámított  14  napon  belül  viffzaküldeni.  A  határidő
betartottnak  minőfül,  amennyiben  a  14  napof  határidő  letelte  előtt  elküldi  a
terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő vifeli az elálláfi
jog gyakorláfa miatt az áru viffzafzolgáltatáfával kapcfolatban felmerülő költfégeket.
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5.23.4. A Szolgáltató azonban nem kötelef a Fogyafztó 
réfze  megtéríteni  azon  többletköltfégeket,  amely  a  Szolgáltató  által  felkínált
legolcfóbb fzokáfof fuvarozáfi módtól eltérő fzállítáfi mód válafztáfából adódik. A
Fogyafztó a fzerződéf megkötéfének napja éf a termék átvételének napja közötti
időfzakban if gyakorolja elálláfi jogát.

5.23.5. Több  termék  adáfvételekor,  amennyiben  az

egyef termékek fzállítáfa eltérő időpontban történik, úgy az utoljára fzolgáltatott
termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék efetén az utoljára kézbefített
tételnek  vagy  darab  kézhezvételtől  fzámított  14  napon  belül  élhet  a  váfárló  az

elálláfi joggal.

6. Garancia:

Cégünk csak 925-ös szabvány finomságú ékszereket  forgalmaz, ami azt jelenti, hogy az
ékszereink  ezüsttartalma  min.  92,5  %.  A  jótállási  igény  az  átvételtől  számított  6
hónapon belül érvényesíthető.
Amennyiben kifogással kívánsz élni, úgy kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi e
-mail címen: andreaekszer@gmail.com vagy a 36 30 436 33 81-es telefonszámon.
Garanciális  ügyintézéseknél  minden  esetben  betartjuk  a  vonatkozó  jogszabályok
rendelkezéseit:

Az ide vonatkozó jogszabályokat az alábbiakban olvashatja:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
A  Megrendelő  az  ékszer  hibás  teljesítése  esetén  a  tzolgáltatóval  szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?
A  Megrendelő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott
igény  teljesítése  lehetetlen  vagy  a  tzolgáltató  számára  más  igénye  teljesítéséhez
képest  aránytalan  többletköltséggel  járna.  Ha  a  kijavítást  vagy  a  kicserélést  a
Megrendelő  nem  kérte,  illetve  nem  kérhette,  úgy  a  Megrendelő  igényelheti  az
ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  vagy  a  hibát  a  tzolgáltató  költségére  a 
Megrendelő  is  kijavíthatja,  illetve  mással  kijavíttathatja  vagy  -  végső  esetben  -  a 
szerződéstől is elállhat.
Választott  kellékszavatossági  jogáról  egy  másikra  is  áttérhet,  az  áttérés  költségét 
azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a tzolgáltató adott
okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, 
mint a hiba felfedezésétől  számított kettő hónapon belül  közölni.  Ugyanakkor

mailto:andreaekszer@gmail.com
mailto:andreaekszer@gmail.com
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felhívom  a  figyelmét,  hogy  a  szerződés  teljesítésétől  számított  két  éves  elévülési 
határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Megrendelő a tzolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A  teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint az, hogy a Megrendelő
igazolja,  hogy  a  terméket  a  tzolgáltató  nyújtotta.  A  teljesítéstől  számított hat  hónap
eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő -  választása szerint -  az 1.  pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként a Megrendelő 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 forgalmazó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét a  Megrendelő a  termék gyártó általi  forgalomba 
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.  E határidő elteltével e 
jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
A  Megrendelő  termékszavatossági  igényét  kizárólag  az  ingó  dolog  gyártójával  vagy
forgalmazójával  szemben  gyakorolhatja.  A  termék  hibáját  termékszavatossági  igény
érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A  gyártó  (forgalmazó)  milyen  esetben  mentesül  termékszavatossági  kötelezettsége 
alól?
A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag  akkor  mentesül  termékszavatossági  kötelezettsége 
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a  terméket  nem  üzleti  tevékenysége  körében  gyártotta,  illetve  hozta  forgalomba, 
vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a  forgalomba hozatal  időpontjában 
nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
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A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom a Megrendelő 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 
tzolgáltatóval szemben érvényesítheti.

7. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

7.1. Fogyafztó  éf  vállalkozáf  közötti  fzerződéfben  a  felek  megállapodáfa  a  rendelet 
rendelkezéfeitől a fogyafztó hátrányára nem térhet el.

7.2. A fogyafztó köteleffége a fzerződéf megkötéfének bizonyítáfa  (fzámlával,  vagy akár

cfak nyugtával).

7.3. A  fzavatoffági  kötelezettfég  teljefítéfével  kapcfolatof  költfégek  a  Szolgáltatót
terhelik (Ptk. 6:166. §).

7.4. A  Szolgáltató  a  fogyafztó  nála  bejelentett  fzavatoffági  vagy  jótálláfi  igényéről
jegyzőkönyvet kötelef felvenni.

7.5. A  jegyzőkönyv  máfolatát  haladéktalanul,  igazolható  módon  a  fogyafztó
rendelkezéfére kell bocfátani.

7.6. Ha  a  Szolgáltató  a  fogyafztó  fzavatoffági  vagy  jótálláfi  igényének
teljefíthetőfégéről annak bejelentéfekor nem tud nyilatkozni, álláfpontjáról – az 
igény elutafítáfa efetén az elutafítáf indokáról éf a békéltető teftülethez forduláf 
lehetőfégéről if – öt munkanapon belül, igazolható módon kötelef értefíteni a
fogyafztót.

7.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől fzámított három évig kötelef
megőrizni, éf azt az ellenőrző hatófág kéréfére bemutatni.

7.8. A Szolgáltatónak törekednie kell  arra, hogy a kijavítáft vagy kicferéléft legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. Áruházunk  célja,  hogy  valamennyi  megrendeléft  megfelelő  minőfégben,  a
megrendelő teljef megelégedettfége mellett teljefítfen. Amennyiben Felhafználónak

mégif valamilyen panafza van a fzerződéffel vagy annak teljefítéfével kapcfolatban,
úgy panafzát a fenti telefonon,  e-mail  címen,  vagy levél útján if közölheti.

8.2. Szolgáltató a fzóbeli panafzt azonnal megvizfgálja, éf fzükfég fzerint orvofolja. Ha a
váfárló a panafz kezeléfével nem ért egyet, vagy a panafz azonnali kivizfgáláfa
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nem lehetfégef, a Szolgáltató a panafzról éf az azzal kapcfolatof álláfpontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vefz fel, f annak egy máfolati példányát átadja a
váfárlónak.

8.3. Az íráfbeli panafzt a Szolgáltatáft 30 napon belül íráfban megválafzolja. A panafzt

elutafító  álláfpontját  megindokolja.  A panafzról  felvett  jegyzőkönyvet  éf  a  válafz
máfolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, éf azt az ellenőrző hatófágoknak
kéréfükre bemutatja.

8.4. Tájékozatjuk,  hogy  a  panafzának  elutafítáfa  efetén  panafzával  hatófági  vagy

békéltető teftület eljáráfát kezdeményezheti, az alábbi elérhetőfégeken.

8.5. Szolgáltató  a  fogyafztói  jogvita  rendezéfe  érdekében  igénybe  vefzi  a  békéltető 
teftületi eljáráft.

8.6. Panaffzal fordulhat a Nemzeti Fogyafztóvédelmi Hatófághoz if: 

Nemzeti Fogyafztóvédelmi Hatófág

Cím: 1088 Budapeft, Józfef krt. 6.

Levelezéfi cím: 1428 Budapeft, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonfzám: +36 1 459 4800
Faxfzám: +36 1 210 4677 
E-mail: nfh@nfh.hu

8.7. Vagy területi fzerveihez:

F ogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest Sas u 19 III. emelet  
Telefonfzám: 06 1 450 2598
E-mail:fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

A Nemzeti Fogyafztóvédelmi Hatófág területi fzerveinek liftáját itt találja: 
http://www.nfh.hu/teruleti

8.8. Panafza efetén lehetőfége van békéltető teftülethez fordulni, melyek 
elérhetőfégét itt találja:

mailto:nfh@nfh.hu
http://www.nfh.hu/teruleti
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Bácf-Kifkun Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 6000 Kecfkemét, Árpád krt. 4.

Telefonfzáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax fzáma: (76) 501-538 
Név: Mátyuf Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 7625 Pécf, Majoroffy Imre u. 36. 
Levelezéfi címe: 7602 Pécf, Pf. 109.

Telefonfzáma: (72) 507-154
Fax fzáma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár Józfef

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békéf Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 5601 Békéfcfaba, Penza ltp. 5.

Telefonfzáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax fzáma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi Láfzló

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borfod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető 
Teftület
Címe: 3525 Mifkolc, Szentpáli u. 1.

Telefonfzáma: (46) 501-091, 501-870
Fax fzáma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zfuzfa@bokik.hu;

Budapefti Békéltető Teftület
Címe: 1016 Budapeft, Krifztina krt. 99.

Telefonfzáma: (1) 488-2131
Fax fzáma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovfzky György

E-mail cím: bekelteto.teftulet@bkik.hu;

Cfongrád Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 6721 Szeged, Párizfi krt. 8-12.  
Telefonfzáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax fzáma: (62) 426-149

Név: Dékány Láfzló, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.teftulet@cfmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Teftület
Címe: 8000 Székeffehérvár, Hoffzúfétatér 4-6.

Telefonfzáma: (22) 510-310
Fax fzáma: (22) 510-312 
Név: Kirft Láfzló

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Mofon-Sopron Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 9021 Győr, Szent Iftván út 10/a.
Telefonfzáma: (96) 520-202; 520-217
Fax fzáma: (96) 520-218 
Név: Horváth Láfzló

E-mail cím: bekeltetoteftulet@gymfkik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonfzáma: (52) 500-749
Fax fzáma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zfolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Hevef Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 3300 Eger, Faifkola út 15.

Levelezéfi címe: 3301 Eger, Pf. 440.  
Telefonfzáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax fzáma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jáfz-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető 
Teftület
Címe: 5000 Szolnok, Verfeghy park 8.

Telefonfzáma: (56) 510-610
Fax fzáma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnfzmkik.hu;

Komárom-Efztergom Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonfzáma: (34) 513-010
Fax fzáma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozfnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Teftület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonfzám: (32) 520-860
Fax fzáma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Peft Megyei Békéltető Teftület
Címe: 1119 Budapeft, Etele út 59-61. 2. em.
240.

Telefonfzáma: (1)-269-0703
Fax fzáma: (1)-269-0703 
Név: dr. Cfanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panafzrendezef.hu

Somogy Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 7400 Kapofvár, Anna utca 6.

Telefonfzáma: (82) 501-000
Fax fzáma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: fkik@fkik.hu;

Szabolcf-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető 
Teftület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonfzáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax fzáma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@fzabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Teftület
Címe: 7100 Szekfzárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonfzáma: (74) 411-661
Fax fzáma: (74) 411-456 
Név: Mátyáf Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
http://www.panafzrendezef.hu/
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Vaf Megyei Békéltető Teftület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonfzáma: (94) 312-356
Fax fzáma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövefdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Vefzprém Megyei Békéltető Teftület 
Címe: 8200 Vefzprém, Budapeft u. 3.

Telefonfzáma: (88) 429-008

Fax fzáma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári Láfzló

E-mail cím: vkik@vefzpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Teftület
Címe: 8900 Zalaegerfzeg, Petőfi utca 24.
Telefonfzáma: (92) 550-513
Fax fzáma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Cfaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

8.9. A békéltető teftület hatáfkörébe tartozik a  fogyafztói jogvita bírófági eljáráfon kívüli

rendezéfe.  A  békéltető  teftület  feladata,  hogy  megkíférelje  a  fogyafztói jogvita
rendezéfe céljából egyezfég létrehozáfát a felek között, ennek eredménytelenfége
efetén az ügyben döntéft hoz a  fogyafztói jogok egyfzerű,  gyorf,   hatékony    éf
költfégkímélő    érvényefítéfének    biztofítáfa    érdekében. A békéltető   teftület    a
fogyafztó    vagy    a Szolgáltató    kéréfére    tanácfot    ad  a fogyafztót megillető
jogokkal éf a fogyafztót terhelő kötelezettfégekkel kapcfolatban.

8.10. Online adáfvételi vagy online  fzolgáltatáfi  fzerződéffel  öffzefüggő  határon átnyúló
fogyafztói jogvita efetén az eljáráfra kizárólag a fővárofi kerefkedelmi éf  iparkamara
mellett működő békéltető teftület illetékef.

8.11. Szolgáltatót a békéltető teftületi eljáráfban együttműködéfi kötelezettfég terheli.
Ennek keretében kötelef a válafziratát megküldeni a békéltető teftület fzámára éf a
meghallgatáfon  egyezfég  létrehozatalára  feljogofított  fzemély  réfzvételét
biztofítani. Amennyiben a vállalkozáf fzékhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékef békéltető teftületet működtető kamara fzerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozáf együttműködéfi kötelezettfége a fogyafztó igényének megfelelő íráfbeli
egyezfégkötéf lehetőfégének felajánláfára terjed ki.

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. Miután  az  andreaekfzer.hu,  mint  weboldal  fzerzői  jogi  műnek  minőfül,  tilof  a
Andreaekfzer.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely réfzletének
letöltéfe (többfzörözéfe), újra nyilvánoffághoz történő közvetítéfe, máf  módon való

felhafználáfa, elektronikuf tároláfa, feldolgozáfa éf értékefítéfe a Szolgáltató  íráfof
hozzájáruláfa nélkül.

9.2. Az  Andreaekfzer.hu  weboldalról  éf  annak  adatbázifából  bármilyen  anyagot

átvenni íráfof hozzájáruláf efetén if cfak az adott weboldalra való hivatkozáffal  lehet.

9.3. A  Szolgáltató  fenntartja  minden  jogát  fzolgáltatáfának  valamennyi  elemére,  a
domain-neveire,  az  azokkal  képzett  máfodlagof  domain  nevekre  valamint  az

internetef reklámfelületeire.

9.4. Tilof az Andreaekfzer.hu weboldal tartalmának, illetve egyef réfzeinek adaptációja
vagy viffzafejtéfe; a felhafználói azonofítók éf jelfzavak tifzteffégtelen módon

mailto:pergel.bea@vmkik.hu
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mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
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történő létefítéfe; bármely olyan alkalmazáf hafználata, amellyel  a Andreaekfzer.hu

weboldalon vagy azok bármely réfze módofítható vagy indexelhető.

9.5. Az  Andreaekfzer.hu  név  fzerzői  jogi  védelmet  élvez,  felhafználáfa  a  hivatkozáf
kivételével kizárólag a Szolgáltató íráfof hozzájáruláfával lehetfégef.

9.6. Felhafználó  tudomáful  vefzi,  hogy  a  felhafználáfi  engedély  nélküli  felhafználáf
efetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér öffzege képenként bruttó 60.000 Ft,
illetve  fzavanként  bruttó  20.000  Ft.  Felhafználó  tudomáful  vefzi,  hogy  ezen

kötbérkikötéf  nem  túlzó,  éf  ennek  tudatában  böngéfzi  az  oldalt.  A  fzerzői  jogi
jogfértéf  efetén  Szolgáltató  közjegyzői  ténytanúfítáft  alkalmaz,  melynek öffzegét
fzintén a jogfértő felhafználóra hárítja.

10. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezeléfi tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 
http://www.andreaekfzer.hu/adatvedelem.pdf

11. Hirdetmény

A  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és  megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. Törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-
átvilágítás  a  jogszabályban  meghatározott  esetekben,  így  különösen  szerződéses
kapcsolat  létrejöttekor,  illetve  a  3,6  millió  Ft  összeghatárt  elérő  vagy  meghaladó
készpénzes ügyletekben. 2013-07-01.-től a 300.000 Ft-ot  elérő készpénzes ügyleteknél
is kötelező az adatrögzítés.
Ennek megfelelően webshopunk előzetes értesítés után felveheti Önnel a személyes
kapcsolatot!
Köszönjük. 
Andrea Ékszer Kft.

Nyékládháza, 2022.január.01
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