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Kérjük, hogy a webáruház használata és a vásárlás, különösen megrendelése
véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a webáruház

használatával és megrendelése elküldésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Buttercup Kft. mint
szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, a http://www.picipaci.hu
oldalról elérhető picipaci.hu webáruház (a továbbiakban: webáruház)

- Felhasználók általi használatával és
- a webáruházban értékesített termék / termékek adásvételével, azaz a Vásárlók

általi vásárlással,
- a szerződő feleknek a webáruház használatához és a vásárláshoz kapcsolódó további

jogaival és kötelezettségeivel (úgymint a fogyasztókat megillető elállási jog, a hibás
teljesítés, a szavatosság és jótállás, a webáruház használatával és a vásárlásokkal
kapcsolatos panaszok kezelése és a szerződő felek közötti viták rendezése),
valamint

- az ÁSZF-hez kapcsolódó és a szerződő felek egyéb jogaival és kötelezettségeivel
összefüggő egyéb rendelkezésekkel

kapcsolatos általános szerződési feltételeket tartalmazza.

1. AZ ÁSZF SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA
1.1. A SZOLGÁLTATÓ és tevékenysége
A picipaci.hu webáruházat a Buttercup Kft. üzemelteti.
A Szolgáltató a webáruházban az általa meghatározott termékkörbe tartozó,
elsősorban gyermekeknek szóló könyvek kiskereskedelmi online értékesítésével
foglalkozik.

1.1.1. A SZOLGÁLTATÓ adatai
A Szolgáltató cégneve: Buttercup Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. 3. em. 316.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-387759
A Szolgáltató cégbejegyzésének kelte: 2021. július 21.
A Szolgáltatót nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Szolgáltató adószáma: 27189568-2-42
A Szolgáltató a Budapest Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
A Szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma (IBAN): 11713177-21456695-00000000
A Szolgáltató elérhetőségei:

- telefonszám: +36 20 966 2061
- e-mail cím: info@picipaci.hu
- honlap: http://www.picipaci.hu

1.1.2. A webáruház TÁRHELYSZOLGÁLTATÓjának adatai
A tárhelyszolgáltató cégneve: Magyar Hosting Kft.
A tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
A tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-968314
A tárhelyszolgáltató adószáma: 23495919-2-41
A tárhelyszolgáltató elérhetősége (e-mail címe): info@tarhely.com

1.1.3. A Szolgáltató ÜGYFÉLSZOLGÁLATa
A Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat), amelyen
keresztül intézhetők a jelen ÁSZF által az Ügyfélszolgálat feladatkörébe utalt feladatok.
Az Ügyfélszolgálat írásbeli (e-mail, postai levél), szóbeli (telefonos) és – előzetes
egyeztetést követően – személyes kapcsolatfelvétel útján is elérhető.
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Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbiak:
- e-mail cím: info@picipaci.hu,
- levelezési cím: 1065 Budapest, Révay u. 10.,
- telefonszám: +36 20 966 2061.

A Szolgáltató Ügyfélszolgálata telefonon a munkanapok 09.00 és 12.00 órája, valamint 13.30
és 16.30 órája között hívható.

1.1.4. A Szolgáltató mint üzemeltető, eladó, vállalkozó és adatkezelő
A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Ektv.) 2. § k) pontja alapján a picipaci.hu webáruház vonatkozásában üzemeltetőnek
minősül, a Szolgáltató ugyanis az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást
nyújtó jogi személy.
A Szolgáltató a jelen ÁSZF II./2. pontjában részletezett vásárlások során létrejövő
adásvételi szerződések esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:215. § (1) bekezdése szerinti eladónak minősül, ugyanis adásvételi
szerződés alapján dolog tulajdonjogának átruházására köteles.
A Szolgáltató a Ptk. 8:1. § (1) 4. pontja értelmében vállalkozásnak minősül, a Szolgáltató
ugyanis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy; e
tény a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárlók (ld. erről a jelen ÁSZF I./1.3.2.
pontját) között kötött szerződések esetén bír jelentőséggel a fogyasztóvédelemre vonatkozó
szabályok alkalmazása vonatkozásában.
A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 9. pontja, valamint az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja értelmében
adatkezelőnek minősül, ugyanis olyan jogi személy amely - törvényben vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt
az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
A jelen ÁSZF a Szolgáltatót – a fentiekben rögzített jogi minősítésétől, azaz üzemeltetői,
eladói, vállalkozás- vagy adatkezelői minőségétől függetlenül – minden esetben
„Szolgáltató” megnevezéssel illeti.

1.2. A webáruház használata. A FELHASZNÁLÓK
1.2.1. A webáruház használata
A webáruház használatának minősül

- a webáruház honlapjának bármilyen felhasználói használata [azaz a webáruház
alkalomszerű felkeresése és a felhasználói funkciók használata (így különösen, de
nem kizárólagosan a webáruház honlapjának megnyitása, böngészése, olvasása,
megtekintése, felhasználói fiók létrehozása / regisztráció, és a felhasználói fiók
használata, a Könyvklubhoz csatlakozás, Szolgáltató részére a webáruház „Kapcsolat”
menüpontján keresztül történő közvetlen üzenetküldés, vásárlói vélemény megküldése
stb.) – a továbbiakban: a webáruház felhasználói használata], továbbá

- a webáruház közösségimédia-felületeinek bármilyen felhasználói használata (így
különösen, de nem kizárólagosan azok felkeresése, megnyitása, böngészése,
olvasása, megtekintése, az azokra történő regisztráció, feliratkozás, követés stb. – a
továbbiakban: a webáruház közösségimédia-felületeinek használata)

függetlenül attól, hogy a használat milyen elektronikus eszköz útján valósul meg.
A webáruház felhasználói használata és a webáruház közösségimédiafelületeinek
felhasználói használata a továbbiakban együttesen: a webáruház használata.

Buttercup Kft.
4

mailto:info@picipaci.hu


picipaci.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A webáruház használatának részletes szabályait ld. a jelen ÁSZF II./1. részében.

1.2.2. A Felhasználók
A webáruház használatával kapcsolatos szabályok kiterjednek a webáruház
felhasználói használatát vagy a webáruház közösségimédia-felületeinek használatát
végző személyekre, felhasználókra (a továbbiakban: Felhasználó / Felhasználók).

1.3. A vásárlás. A VÁSÁRLÓK
1.3.1. A vásárlás
A webáruház használata révén létrejövő adásvételek a Felhasználó(k) és a Szolgáltató
között a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően távollévők között, elektronikus úton
kötött adásvételi szerződéseknek minősülnek (az adásvételi szerződés létrejöttének
folyamata a továbbiakban: vásárlás).
A vásárlás részletes szabályait ld. a jelen ÁSZF II./2. részében.

1.3.2. A Vásárlók
Vásárlás esetén a Felhasználó vásárlónak, azaz a Ptk. 6:215. § (1) bekezdése szerinti
vevőnek minősül (a továbbiakban: Vásárló); minden Vásárló egyúttal Felhasználó is.
Amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy, úgy a Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül (a
továbbiakban: fogyasztó).
Amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
eljáró személy, úgy a Ptk. 8:1. § (1) 4. pontja szerinti vállalkozásnak minősül (a
továbbiakban: vállalkozás).
A fogyasztónak minősülő Vásárló és a Szolgáltató között megvalósuló vásárlások esetén a
magyar jog fogyasztókra, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötésekre
vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

1.3.3. A Vásárlás tárgya: A TERMÉKEK

1.3.3.1. A webáruház termékköre
A webáruházban fejlesztő kártyajátékok és társasjátékok, diavetítők, diafilmek, játékok
(a továbbiakban: termék / termékek) online kiskereskedelmi értékesítése történik.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a termékkört bármikor módosítsa.

1.3.3.2. Az egyes termékek lényeges tulajdonságai
A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes
termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást a Szolgáltató, amely leírásban
részletesen feltünteti az egyes termékek nevét, leírását, a termék árát, továbbá a
termékekről fotót jeleníthet meg (fotó megjelenítése esetén az egyes termékek esetében a
kiadó / gyártó weboldalán szereplő képek jelennek meg).

1.3.3.3. Az egyes termékek ára, a vásárláshoz kapcsolódó egyéb költségek
1.3.3.3.1. Az árak, költségek
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a
törvényben előírt áfát (bruttó árak), azonban nem tartalmazzák a termék / termékek
szállításának díját.
A szállítási költség vonatkozásában a Szolgáltató az alábbiakról tájékoztatja a
Vásárlót:
A szállítási költség Magyarországra történő szállításnál

- 20.000 Ft alatti bruttó értékű megrendelés esetén 1.590 Ft/csomag (áfával),
Buttercup Kft.
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- 20.000 Ft-ot elérő vagy a fölötti bruttó értékű megrendelés esetén a kiszállítás
díjtalan.

Ha a Vásárló a terméket / termékeket külföldre kívánja kiszállíttatni, úgy a megrendelés
elküldése előtt köteles felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval a szállítási költségek
egyeztetése céljából. Az egyeztetés során a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a
külföldi kiszállítás költségéről, a Vásárló pedig a tájékoztatás függvényében dönt arról,
hogy a megadott szállítási költség mellett elküldi-e megrendelését a Szolgáltatónak.
Ebben az esetben a vásárlás menete a jelen ÁSZF-ben rögzítettektől a szerződő felek
e-mailes levelezésének megfelelően eltérhet.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A Szolgáltató az egyes termékek árait és egyéb feltüntetett költségeket nem
visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a webáruházban történő
közzétételt követően lép hatályba, és csak a hatálybalépést követő tranzakciókra érvényes.

1.3.3.3.2. Akciós árak
Ha valamely termék esetében akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a
Vásárlókat az akció részleteiről, időtartamáról és egyéb különös feltételeiről a webáruház
„Akciók” menüpontja alatt, az ott rögzített különös feltételeken kívül a jelen Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek alkalmazandók az akciós termékeket
érintő vásárlás esetén is.

1.3.3.3.3. Hibás ár
A jelen ÁSZF alkalmazása körében a hibás árnak minősül a nyilvánvalóan téves ár (pl.
a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár; jelentős eltérésnek minősül az adott
termék átlagos piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő
eltérés).
Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére,
akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem a
jelen ÁSZF II./2.2.7.3. pontjában a „korrekcióra szoruló megrendelés” esetén előírtak
szerint felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást („korrekciós javaslat”), amelynek
ismeretében a Vásárló a korrekciós javaslattal megegyező tartalommal megerősítheti a
megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
A Szolgáltató mindent megtesz a webáruházban található információk pontosságának
fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében; a szerződés létrejöttének
pillanatában azonban a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli
harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a
teljesítés lehetetlenné válhat; az ilyen lehetetlenülés esetében a Szolgáltató kínálata nem
minősülhet a Vásárlót megtévesztő ajánlatnak, mivel a Szolgáltató a webáruházban a termék
adatlapján feltüntetett készletadatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

1.4. A SZERZŐDŐ FELEK
A Szolgáltató és a Felhasználó(k) / Vásárló(k) a továbbiakban együttesen: szerződő
felek.

2. A TERMÉKEK ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSE
A webáruházban elérhető termékek kizárólag online vásárolhatók meg, személyes
vásárlásra nincs lehetőség, ahogyan telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott
rendeléseket sem fogad el a Szolgáltató, így a termékeknek a webáruház használatával
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történő megvásárlása távollévők között kötött, elektronikus úton létrejövő adásvételi
szerződéssel történik.

3. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSA, ELÉRHETŐSÉGE
A Felhasználók és a Vásárlók a webáruház használatával, a webáruház kínálta
szolgáltatások igénybevételével és a webáruházban értékesített termékek
megvásárlásával magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el a jelen ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseket; a Szolgáltató ezért kéri a tisztelt Felhasználókat és Vásárlókat,
hogy kizárólag abban az esetben használják a webáruházat és kizárólag abban az esetben
adják le megrendeléseiket, ha a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerték, és azokat kivétel
nélkül magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
A jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba
foglalt szerződésnek), magyar nyelven jött létre, és magatartási kódexre nem utal,
ugyanis a Szolgáltató magatartási kódexhez nem csatlakozott.
A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető, letölthető és kinyomtatható a következő weboldalról:
https://picipaci.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/.

II. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA ÉS A VÁSÁRLÁS
1. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA
1.1. A webáruház használatának közös szabályai
1.1.1. A webáruház használata szabályainak ráutaló magatartással történő elfogadása
A webáruház és a webáruház közösségimédia-felületeinek felkeresésével a
Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja azt, hogy mind a Szolgáltató, mind a
tárhelyszolgáltató, mind pedig a közösségimédia-felületek mindenkori üzemeltetői
ügyfelének is minősül, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a webáruház vagy a
webáruház közösségimédia-felületeinek egyes szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi-e.
A Felhasználó a webáruház és a webáruház közösségimédia-felületeinek
felkeresésével a webáruház használatának szabályait ráutaló magatartással elfogadja.

1.1.2. A Szolgáltató tartalomváltoztatáshoz való joga
A Szolgáltató a webáruház és a kapcsolódó közösségimédia-felületek tartalmát
korlátozásmentesen, bármikor megváltoztathatja. A Szolgáltató fenntart magának minden
jogot a webáruház, annak bármely részlete, a webáruház közösségimédia-felületei, és az
azokon megjelenő tartalmak, valamint azok terjesztésének tekintetében.

1.1.3. Felelősségkorlátozás
1.1.3.1. Általános felelősségkorlátozás
A webáruház és a kapcsolódó közösségimédia-felületek használata feltételezi a Felhasználó
részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös
tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami
megakadályozza a webáruház működését, annak használatát és termék vásárlását.
A Felhasználó által webáruház és a kapcsolódó közösségimédia-felületek megjelenítéséhez
használt bármely eszköz, valamint a Felhasználó által használt eszközön lévő egyéb adatok
védelme kizárólagosan a Felhasználó feladata, a használt informatikai eszközök operatív
biztonságának biztosítása a Felhasználó kötelezettsége. E körben a Szolgáltató felelőssége
kizárt.
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Kizárt a Szolgáltató felelőssége abban az esetben, ha a webáruház és a kapcsolódó
közösségimédia-felületek tartalmait, adatait, elérhetőségét stb. a Szolgáltatón kívüli személy
jogosulatlan beavatkozással megváltoztatja.

1.1.3.2. Külső hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségkorlátozás
A webáruház és a kapcsolódó közösségimédia-felületek oldalain esetlegesen
előfordulhatnak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak (a
továbbiakban: külső hivatkozások). A külső hivatkozások vonatkozásában a Szolgáltató
tájékoztatja a Felhasználót, hogy nincs semmilyen ráhatása a külső hivatkozások révén
elérhető oldalak tartalmára és stílusára; a Szolgáltató kifejezetten elhatárolja magát a külső
hivatkozások révén elérhető oldalak tartalmától.

1.1.3.3. A Felhasználó tevékenységével kapcsolatos felelősségkorlátozás
A Felhasználó a webáruházat és a kapcsolódó közösségimédia-felületeket saját
felelősségére használhatja, a használat során a Felhasználó által okozott vagyoni és nem
vagyoni károkért kizárólag a Felhasználó felel, e körben a Szolgáltató felelőssége kizárt. A
webáruház használata során Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások jogait; valamint
körültekintően és úgy köteles eljárni, ahogyan az általánosan elvárható. A Felhasználók által
a webáruház és a kapcsolódó közösségimédia-felületek használata során esetlegesen
közzétett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló
jeleket keresni és megtenni az esetlegesen szükséges – adott esetben jogi – lépéseket.

1.2. A webáruház felhasználói használata
1.2.1. A webáruház alkalomszerű felkeresése
A Felhasználó a webáruház honlapjának felkeresésével jogosult a webáruház ingyenesen és
személyes adatok megadása nélkül elérhető tartalmának megtekintésére és azok letöltésére
(a továbbiakban: a webáruház alkalomszerű felkeresése).
A webáruház használata és alkalomszerű felkeresése nem jelenti egyúttal a
webáruházban történő vásárlást is; a webáruház tehát a Felhasználók által vásárlás
nélkül is használható.
A webáruház alkalomszerű felkeresésekor a Felhasználókról azok egyedi azonosítására
alkalmas adatot nem gyűjt a Szolgáltató. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat
kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra,
a statisztikai adatok nem alkalmasak az érintett természetes személyek azonosítására. A
Szolgáltató a webáruházat rendszeresen felkereső Felhasználók aktivitásáról adatokat
gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a webáruház egyes
felhasználói funkcióinak használata során (ld. erről a jelen ÁSZF II./1.2.2. pontját) megadott
egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor
keletkező adatokkal.

1.2.2. A webáruház felhasználói funkcióinak használata
1.2.2.1. A felhasználói funkciók használatának közös szabályai
A Felhasználó a webáruház egyes funkcióit személyes adatainak önkéntes megadása
által használhatja; a webáruház ezen funkciói a következők:

- „Rendeléseim” – azaz felhasználói fiók létrehozása és használata,
- „Játékklub” – azaz feliratkozás hírlevelekre és kedvezményes vásárlást biztosító

kuponokra,
- „Kapcsolat” – azaz közvetlen üzenetküldés a Szolgáltatónak a webáruház felületén

keresztül.
Buttercup Kft.
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1.2.2.2. A felhasználói funkciók használata során a Felhasználó által megadott adatokra
vonatkozó rendelkezések
1.2.2.2.1. Valós és aktuális adatok követelménye. Elfelejtett vagy téves jelszó
A Felhasználó a felhasználói funkciókat egyes személyes adatainak önkéntes
megadásával használhatja, ennek során köteles a saját, valós adatait megadni.
A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért; a Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól, hogy az
adataiban bekövetkezett változást a Szolgáltató vezesse át nyilvántartásaiba, hogy a
felhasználói funkciókat a Felhasználó a megváltozott adatokat használhassa.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát
elfelejti. Ha a Felhasználó elfelejtette jelszavát, lehetősége van új jelszót igényelni e-mailen
keresztül.
A Szolgáltató felhívja a Felhasználó / Vásárló figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail
cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét; a Szolgáltató minden ezzel
kapcsolatos felelősségét kizárja.

1.2.2.2.2. Valótlan adatok és a kapcsolódó jogkövetkezmények
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a felhasználói funkciók
használata során megadott adatok valósak, illetőleg helytállók-e. A felhasználói funkciók
használata és a vásárlás során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok
esetén az esetlegesen létrejövő elektronikus szerződés semmis. A valótlan vagy más
személyhez köthető adatok megadásával kapcsolatos jogkövetkezmények a valótlan / más
személyhez köthető adatokat szolgáltató személyt terhelik a Szolgáltató és harmadik
személyek irányába is. A Szolgáltató tehát kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre,
ha a Felhasználó / Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait, használja a webáruház felhasználói funkcióit vagy adja le megrendelését.
A Szolgáltató egyebekben ismételten felhívja a Felhasználók / Vásárlók figyelmét, hogy a
Felhasználó / Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek
bevitelre, hiszen a termék a vásárlás során megadott adatok alapján kerül számlázásra és
kiszállításra. A Szolgáltatót a Felhasználó / Vásárló által tévesen és / vagy pontatlanul
megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Felhasználó / Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult a
hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a
Vásárlóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítéssel
kapcsolatos károkért kizárja a felelősségét.

1.2.2.2.3. Az adatok titokban tartása és jogosulatlan személy(ek) általi hozzáférhetővé válása
A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adatai
illetéktelenek számára bármely a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé váltak,
vagy azokkal harmadik fél visszaélt; a Szolgáltatót nem terheli felelősség az ezen esetekből
adódó károkért.

1.2.2.3. „Rendeléseim” – a felhasználói fiók
1.2.2.3.1. A felhasználói fiók létrehozása - regisztráció
A Felhasználó a webáruházba felhasználói fiók létrehozásával regisztrálhat akként,
hogy a webáruház „Rendeléseim” menüpontjában a „Regisztráció” cím alatt, vagy pedig
bármely előzetes regisztráció nélküli vásárlása esetén a „Pénztár” oldalon a „Fiók
létrehozása?” kérdés melletti jelölőnégyzet kipipálásával a Pénztárban megadott adatokkal
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létrehozza felhasználói fiókját (a továbbiakban: felhasználói fiók létrehozása /
regisztráció).
A regisztráció a Felhasználóra nézve kötelezettségekkel nem jár.
A felhasználói fiók létrehozásakor a Felhasználó a következő adatokat adja meg:

- vezetéknév és keresztnév,
- felhasználónév,
- e-mail cím,
- jelszó,
- számlázási cím,
- szállítási cím.

A felhasználói fiók létrehozatalakor a Felhasználó jelölőnégyzet kipipálásával dönthet arról,
hogy kíván-e beiratkozni a Játékklubba, kíván-e a Szolgáltatótól hírleveleket kapni; az
alapértelmezett jelölésben nem szerepel pipa.

1.2.2.3.2. Bejelentkezés a felhasználói fiókba
A Felhasználó a regisztráció után bármikor bejelentkezhet a webáruházban létrehozott
felhasználói fiókjába a „Rendeléseim” gombra kattintást követően felhasználónevének vagy
e-mail címének, továbbá jelszavának megadásával. Bejelentkezéskor a Felhasználó döntése
szerint kiválaszthatja az „Emlékezzen rám” lehetőséget.

1.2.2.3.3. A felhasználói fiók törlése
A Felhasználó a felhasználói fiókot az abba történő bejelentkezést követően bármikor
megszüntetheti. A felhasználói fiók megszüntetése esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül intézkedik a felhasználói fiókkal kapcsolatban tárolt
személyes adatok törlése iránt. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat / Vásárlókat,
hogy a felhasználói fiókkal kapcsolatos személyes adatok kezelése független a
vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésétől, ezért a felhasználói fiókkal
kapcsolatban kezelt személyes adatok törlése nem jelenti egyúttal a Felhasználó / Vásárló
által korábban vagy a felhasználói fiók törlését követően megvalósított vásárlásokkal
kapcsolatosan a Szolgáltató által kötelezően megőrzendő adatok törlését.

1.2.2.4. „Játékklub” – hírlevelek és kuponok
1.2.2.4.1. Beiratkozás a Játékklubba – feliratkozás hírlevélre és kuponokra
A Felhasználó önként határozhat arról, kíván-e a csatlakozni a webáruház
Játékklubjához, azaz kíván-e hírleveleket és reklámcélú üzeneteket, valamint
kedvezményes vásárlásra jogosító kuponokat kapni a Szolgáltatótól.
A Játékklubhoz csatlakozott Felhasználó a Játékklub tagjává válik (a továbbiakban:
Klubtag).
A Játékklubhoz csatlakozás az alábbi módokon lehetséges:

- a webáruház fejlécében elhelyezett „Játékklub” gombjára kattintást követőn az adatok
megadása után a „Feliratkozás” gombra kattintással,

- a webáruház kínálatának böngészésekor jobb oldalon megjelenő „Játékklub” felirat
alatt az adatok megadása után a „Feliratkozás” gombra kattintással.

A Játékklubhoz csatlakozáskor a Felhasználó a következő adatokat adja meg:
- vezetéknév és keresztnév,
- e-mail cím.

1.2.2.4.2. A klubtagság
A Klubtag a Szolgáltatótól hírleveleket és reklámcélú üzeneteket kap (a továbbiakban
együttesen: hírlevél), amelyben a Szolgáltató értesíti a Klubtagot a termékkínálatban
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megjelenő újdonságokról, akciókról. A Klubtagoknak küldött hírlevelek nem célzott
hirdetéseket tartalmaznak, minden Klubtag egyező tartalmú hírlevelet kap.
A Szolgáltató a Klubtagok részére kedvezményes vásárlást lehetővé tevő kuponokat (a
továbbiakban: kupon) biztosíthat kuponkódok megküldésével. A kuponok az egyes
vásárlásokkor válthatók be akként, hogy azon Vásárlóknak, akik rendelkeznek
kedvezményes vásárlásra jogosító kuponnal, a Pénztárban a kupon kódjának megadásával
nyílik lehetőségük a kupon beváltására.

1.2.2.4.3. Kiiratkozás a Játékklubból – leiratkozás a hírlevélről
A Klubtag a klubtagságát a beiratkozást követően bármikor megszüntetheti akként,
hogy a Szolgáltató által küldött bármely hírlevélben található „Leiratkozás hírlevélről”
feliratra kattint, a kattintást követően a Könyvklubból történő kiiratkozás / a hírlevélről történő
leiratkozás automatikusan megtörténik (a továbbiakban: kiiratkozás / leiratkozás). Ha a
Klubtag a beiratkozást követően még nem kapott hírlevelet, a kiiratkozás / leiratkozás a
Szolgáltatónak küldött e-mail üzenet útján közölt kifejezetten erre irányuló kéréssel is
megtehető. Ezen kívül lehetőség van a hírlevélről leiratkozni / kiiratkozni a Könyvklubból
postai úton is az alábbi levelezési címre küldött kérelmen keresztül is: 1065 Budapest, Révay
u. 10.
A kiiratkozást / leiratkozást követően a Felhasználó / Vásárló nem kap több hírlevelet a
Szolgáltatótól, így nem kap további kuponokat sem, a kiiratkozásig / leiratkozásig részére
biztosított kuponok azonban továbbra is felhasználhatók a kiiratkozást / leiratkozást követően
is.
A kiiratkozást / leiratkozást követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5
munkanapon belül intézkedik a klubtagsággal / hírlevelekkel kapcsolatban tárolt személyes
adatok törlése iránt. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat / Vásárlókat, hogy a
felhasználói fiókkal kapcsolatos személyes adatok kezelése független a vásárlásokkal
kapcsolatos személyes adatok kezelésétől, ezért a klubtagsággal / hírlevelekkel
kapcsolatban kezelt személyes adatok törlése nem jelenti egyúttal a Felhasználó / Vásárló
által korábban vagy a kiiratkozást / leiratkozást követően megvalósított vásárlásokkal
kapcsolatosan a Szolgáltató által kötelezően megőrzendő adatok törlését.

1.2.2.5. „Kapcsolat” – Üzenetküldés a webáruház felületén keresztül
A Felhasználóknak a webáruház „Kapcsolat” menüpontja alatt található felületén
keresztül is lehetőségük van felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, amely felületen
keresztül az ott található űrlap kitöltésével küldhető üzenetet a Szolgáltatónak.
Az űrlap használatához a következő adatok megadása kötelező:

- név,
- e-mail cím,
- tárgy,
- üzenet szövege.

Az „Üzenet küldése” gombra kattintással az üzenet a Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail
fiókjába továbbítódik.
Amennyiben a jelen pont szerint küldött üzenet további jogokat vagy kötelezettségeket nem
keletkeztet, a Szolgáltató az üzenetet és az azzal kapcsolatosan szükségszerűen tárolt
személyes adatokat az üzenet Felhasználó általi elküldésétől számított legkésőbb 1 éven
belül törli (ezen időtartamon belül a Szolgáltató szabadon dönt az üzenet és az azzal
kapcsolatos szükségszerűen tárolt személyes adatok törléséről).
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1.3. A webáruház közösségimédia-felületeinek használata
A Szolgáltató a webáruházhoz kapcsolódóan az alábbi közösségimédia-felületeket
tartja fenn:

- Picipaci gyermekjátékok Facebook-oldal, elérhető az alábbi linkről:
https://www.facebook.com/Picipaci-J%C3%A1t%C3%A9k-Web%C3%A1ruh%C3%A1z
-109868504737979

- Picipaci gyermekjátékok Instagram-oldal, elérhető az alábbi linkről:
https://www.instagram.com/picipaci_jatekok/

A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a webáruház honlapján aktív
social media plug-in modulok vannak elhelyezve, amelyek közvetlenül és állandóan aktív
módon kapcsolódnak a webáruház közösségimédia-felületeihez, így az azoknak helyet adó
közösségimédia-platformokhoz; ezért a Szolgáltató és az adott közösségimédia-platform a
Felhasználók adatainak kezelése vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek (ld. erről
bővebben az Adatkezelési tájékoztatót).
A webáruház közösségimédia-felületeit a Szolgáltató kizárólag a Felhasználók
tájékoztatása és részükre történő reklámüzenetek eljuttatása céljából üzemelteti.
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy – a közösségimédia-felületeknek helyt adó
közösségimédia-platformok szabályainak megfelelően – előfordulhat, hogy a webáruház
közösségimédia-felületein elhelyezett tartalom bizonyos elemei csak az adott
közösségimédia-platformon regisztrált, ott fiókkal rendelkező felhasználók részére
elérhetők.
A webáruház közösségimédia-felületein keresztül vásárlás nem bonyolítható le,
megrendelés nem adható le, ahogy a Szolgáltató és a Felhasználók közötti közvetlen
kommunikációra sem használhatók ezen felületek. A Szolgáltató a
közösségimédia-felületeire a Felhasználók által küldött üzenetekre és a felületeken közzétett
tartalmakra nem köteles válaszolni, a Felhasználók üzeneteit és egyéb általuk közzétett
tartalmat nem köteles megőrizni.
A Szolgáltató a webáruház közösségimédiafelületein a Felhasználók által közzétett
tartalmat moderálja, adott esetben azokat törli; a moderálásról és törlésről a Szolgáltató
szabad belátása szerint határoz. A Szolgáltató a Felhasználóknak a
közösségimédia-felületek használatával kifejtett magatartásáért nem felelős.
A webáruház közösségimédia-felületeinek használatára egyebekben a webáruház
használatának közös szabályai, valamint a közösségimédia-felületeknek helyt adó
közösségimédia-platformok saját szabályai alkalmazandók.

1.4. A webáruházzal kapcsolatos szerzői jog, szellemi tulajdonjog
A Szolgáltató webáruházának weboldalán és a kapcsolódó közösségimédia-felületeken
található tartalom valamennyi eleme, azok részbeni elemeit is ideértve külön felhívás nélkül
is a Szolgáltató vagy az egyes termék előállítója, szerzője, kiadója, gyártója (a továbbiakban:
a szellemi tulajdonjog jogosultja) szellemi tulajdonát képezik / képezhetik, így a tartalom
egészének vagy akár csak egy részének a másolása és terjesztése a szellemi tulajdon
jogosultjának kifejezett írásbeli engedélyéhez kötött.
A Szolgáltató kivételt képez a fenti másolási szabály alól, és feltételes, nem kizárólagos, nem
átruházható és nem értékesíthető felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a webáruházában
és a kapcsolódó közösségimédia-felületeken található tartalmakat eredeti formában,
kizárólag saját személyes használat céljára a Felhasználó mint a webáruház és a
kapcsolódó közösségimédia-felületek látogatója az ezek használatához alkalmazott
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eszközére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára
bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Minden más másolási és terjesztési forma, külön
erre vonatkozó írásbeli engedély nélkül kifejezetten tilos. A jogosulatlan felhasználás jogi
következményeket von maga után.

1.5. A webáruház oldalán található megnevezések változása
A webáruház használatához és a vásárláshoz szükséges, a webáruház oldalán található
egyes gombok / feliratok elnevezésének változása esetén értelemszerűen az új
elnevezésű, de funkcionálisan azonos gombra / feliratra is megfelelően alkalmazandók
az ÁSZF rendelkezései.

2. A VÁSÁRLÁS
2.1. A vásárlás általános szabályai
2.1.1. A webáruház használata szabályainak megfelelő alkalmazása
A webáruház használatára vonatkozó rendelkezések – különösen, de nem kizárólagosan
a webáruház felhasználói funkcióinak használata során a Felhasználó által megadott
adatokra vonatkozó rendelkezések – a vásárlásra is megfelelően alkalmazandók,
különösen minden olyan esetben, amikor a vásárlás valamely felhasználói funkció
gyakorlásától elválaszthatatlan vagy azzal szorosan összefügg.

2.1.2. A sikeres vásárlás folyamata
A vásárlás folyamata sikeres megrendelés és sikeres fizetés esetén az alábbi
lépésekből áll:

- A Szolgáltató kínálata – a termék / termékek webáruházban történő elérhetővé tétele,
- „Kosár” – a termék / termékek kiválasztása és Kosárba helyezése,
- „Pénztár”:

o adatok megadása és nyilatkozattételek,
o „Megrendelés elküldése” – a Vásárló általi vételi ajánlat,

- Automatikus visszaigazolás a megrendelésről – a Vásárló vételi ajánlatának
Szolgáltató általi elfogadása (a szerződés létrejötte),

- Fizetés,
- Értesítés a fizetés eredményéről,
- Számla kiállítása,
- A megrendelés feldolgozása, értesítés a megrendelés feldolgozásának

eredményéről,
- A termék kiszállítása.

A bármelyik lépés sikertelensége, meghiúsulása vagy elmaradása, továbbá a szerződő
felek jognyilatkozatainak visszavonása esetén alkalmazandó szabályokat a jelen
ÁSZF-nek a „A vásárlás folyamatának részletes szabályai” című része tartalmazza (ld.
az ÁSZF II./2.2. pontját).

2.1.3. A szerződő felek lényeges jognyilatkozatai: az ajánlat és az elfogadás
2.1.3.1. A Szolgáltató kínálata – a termék / termékek webáruházban történő elérhetővé tétele
A termék Szolgáltató általi webáruházban történő olyan elérhetővé tétele, amely
alapján lehetségessé válik az elérhetővé tett termék Vásárló általi megrendelése, a
Szolgáltató kínálatának minősül, azonban nem tekinthető eladási ajánlatnak.
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2.1.3.2. A Vásárló megrendelése – a Vásárló általi vételi ajánlat
A Vásárló a megrendelés elküldésével vételi ajánlatot tesz a megrendelt termék /
termékek vonatkozásában a Szolgáltató felé (a továbbiakban: ajánlat / ajánlattétel).

2.1.3.3. A Szolgáltató automatikus visszaigazolása – a Vásárló vételi ajánlatának Szolgáltató
általi elfogadása (a szerződés létrejötte)
A Szolgáltató a megrendelés automatikus visszaigazolásával elfogadja a Vásárló vételi
ajánlatát (a továbbiakban: elfogadás); ezzel a szerződő felek között a szerződés létrejön
(a továbbiakban: szerződés / létrejött szerződés / a szerződés létrejötte).

2.1.4. A vásárlás további általános szabályai
2.1.4.1. A szerződésből eredő alapvető kötelezettségek teljesítésének ideje
A szerződő felek a lényeges jognyilatkozataik (ajánlat és elfogadás) megtételét
követően válnak kötelessé a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítésére, így

- a Vásárló a megrendelés elküldését / ajánlattételt követően köteles a vételár és a
szállítási költség megfizetésére,

- a Szolgáltató pedig a vételár és a szállítási költség megfizetését követően köteles
a dolog tulajdonjogának átruházására irányuló kötelezettségeit teljesíteni (a
megrendelés feldolgozása, a termék / termékek Vásárló részére, közreműködők útján
történő kiszállíttatása, valamint számla kiállítása).

A Vásárló a vételár megfizetésén felül – a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén –
köteles a megrendelt termék / termékek átvételére.

2.1.4.2. A létrejött szerződés jogi minősítése
A létrejött szerződés interneten keresztül, távollévők között kötött, de nem aláírt
adásvételi szerződésnek minősül.
A létrejött szerződés nyelve a magyar.
A szerződés tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető,
visszakereshető.

2.2. A vásárlás folyamatának részletes szabályai
A Vásárló akár regisztrációt követően, akár regisztráció nélkül is vásárolhat, és
leadhatja megrendelését a webáruházban.

2.2.1. „Kosár” – a termék / termékek kiválasztása és Kosárba helyezése
A Vásárló a megvásárolni szándékozott terméket a „Kosár” feliratú gombra
kattintással választhatja ki, ezzel a Vásárló a Kosárba helyezi a kiválasztott terméket /
termékeket.
A vásárló a megvásárolni kívánt termék / termékek darabszámát is beállíthatja a Kosár
feliratú gomb melletti mennyiségválasztó oszlop nyilainak segítségével; az
alapértelmezett darabszámbeállítás minden termék esetében az 1 db, ennél több termék
megvásárlása esetén a Vásárló beállíthatja a kívánt darabszámot, amely a vásárlás
folyamata során bármikor változtatható; a mennyiség megváltoztatását követően a kosár
tartalma automatikusan frissül.
Amennyiben a Vásárló további terméket szeretne Kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás
folytatása” gombot.
A vásárló a termék törlését jelentő „X” gombra kattintva törölheti az egyes termékeket a
kosárból; a termék törlését követően a kosár tartalma automatikusan frissül.
A Vásárló bármikor megtekintheti a Kosár tartalmát a „Kosár” gombra kattintva.
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A Vásárló a vásárlás során bármikor ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék / termékek
darabszámát, és lehetősége van a „Kosár frissítése” gombra kattintással frissíteni a Kosár
tartalmát.

2.2.2. „Pénztár”
A megvásárolni kívánt termék / termékek fentiek szerinti kiválasztását követően a
Vásárló a „Pénztár” gombra kattintással folytathatja a vásárlást.

2.2.2.1. Adatok megadása, nyilatkozatok
A Pénztárban a visszatérő (korábban már regisztrált) Vásárló felhasználó neve vagy
e-mail címe, valamint a regisztrációjához tartozó jelszó megadását követően is
leadhatja rendelését. A vásárlás ezen fázisában a Vásárló döntése szerint kiválaszthatja az
„Emlékezzen rám” lehetőséget. Amennyiben a Vásárló elfelejtette jelszavát, lehetősége van
új jelszót igényelni e-mailen keresztül.
Azon Vásárlók, akik rendelkeznek kedvezményes vásárlásra jogosító kuponnal, a
Pénztárban a kupon kódjának megadásával nyílik lehetőségük a kupon beváltására a „Van
kuponja? Kattintson ide a kód megadásához” feliratú gombra kattintással.
Amennyiben korábban nem regisztrált Vásárló használja a webáruházat, úgy a termék /
termékek kiválasztását követően a Pénztárban megadja a Szolgáltatónak a megrendelés
teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat:

- számlázási adatok:
o a Vásárló neve

▪ magánszemély esetén: vezetékneve és keresztneve,
▪ jogi személy/cég/ vállalkozás esetén a jogi személy neve, cégneve, a

vállalkozás neve,
o a Vásárló címe

▪ magánszemély esetén: lakcíme vagy tartózkodási helye;
▪ jogi személy/cég/vállalkozás általi vásárlás esetén: székhelye,

o a Vásárló adószáma (jogi személy/cég/vállalkozás esetén),
o e-mail cím,
o telefonszám
(a továbbiakban: számlázási adatok);

- szállítási adatok:
o a Vásárló neve
o az átvevő vezetékneve és keresztneve (nem feltétlenül azonos a Vásárló nevével)

▪ jogi személy/cég/ vállalkozás esetén a jogi személy neve, cégneve, a
vállalkozás neve (nem kötelező),

o szállítási cím (irányítószám, településnév, közterület neve, házszám, emelet,
lépcsőház, lakás száma), amely a számlázási címtől eltérhet,

o e-mail cím,
o rendelés jegyzetek (nem kötelező)
(a továbbiakban: szállítási adatok).

A Vásárlónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat megadni akkor is, ha
visszatérő (korábban már regisztrált) Vásárló.
Az e-mail cím és a telefonszám (a továbbiakban együttesen: kapcsolattartási adatok)
megadása az alábbi jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében
szükséges:

- a megrendelés automatikus visszaigazolása,
- a fizetésről történő tájékoztatás megküldése,
- az elektronikus úton kiállított számla megküldése,

Buttercup Kft.
15



picipaci.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- a megrendelés feldolgozásának eredményéről szóló tájékoztatás megküldése,
- a kiszállítással kapcsolatos értesítés,
- a vásárlással kapcsolatos esetlegesen szükségessé váló további kapcsolattartás, (pl.

egyéb, a vásárlással kapcsolatos értesítések, az elállási jog gyakorlásához, a
szavatossági / jótállási igényekhez, a panaszkezeléshez és a vitarendezéshez kötődő
kapcsolattartás).

A Szolgáltató ismét külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló
által a Pénztárban megadott e-mail címet használja a vásárlás folyamatában küldendő
valamennyi e-mail üzenet megküldéséhez.
A Pénztárban megadott adatokra a felhasználói funkciók használata során a
Felhasználó által megadott adatokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
A Pénztárban a Vásárló kiválaszthatja, hogy kíván-e csatlakozni a Könyvklubhoz, azaz
kíván-e feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére („Beiratkozás a Könyvklubba”) a fentiek
szerint megadott adatokkal, valamint dönthet arról is, hogy a megadott adatok alapján a
Szolgáltató vásárlói fiókot hozzon létre a részére („Fiók létrehozása?”). Ezen
lehetőségekről a Vásárló jelölőnézetek segítségének használatával dönthet akként, hogy a
jelölőnégyzetet kipipálja; az alapértelmezett jelölésben nem szerepel pipa.
A megrendelés tartalmát a Vásárló „A rendelés tartalma” felirat alatt ellenőrizheti újra,
amely tartalmazza a kiválasztott termék / termékek megnevezését és darabszámát,
részösszegét, teljes összegét, a nettó árra számítandó adótartalmat, valamint kupon
beváltása esetén a kedvezmény mértékét.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a webáruházban történő vásárlás során
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség, ennek tényét a Pénztár oldal is közli a
Vásárlóval.
A Vásárló azt követően adhatja le rendelését, hogy jelölőnégyzetek segítéségével
nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési
tájékoztatóját elolvasta és elfogadta (mindkét dokumentum elérhető a nyilatkozat sorában
szereplő linkre kattintással). A jelölőnégyzet kipipálásával a Vásárló önként nyilatkozik a
Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek és Adatkezelési tájékoztatójának ismeretéről
és elfogadásáról.
A Pénztár oldalon csillaggal („*”) megjelölt adatok és nyilatkozatok megadása kötelező,
bármelyik elmaradása esetén a megrendelés leadása nem folytatható.

2.2.2.2. „Megrendelés elküldése” – a Vásárló vételi ajánlatának közlése
A kötelező adatok és nyilatkozatok megadását követően a Vásárló a „Megrendelés
elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni a megrendelését (a továbbiakban: a
megrendelés elküldése). A megrendelés ilyen módon történő elküldése előtt a Vásárlónak
újfent lehetősége van ellenőrizni a megadott adatokat.
Amennyiben a Vásárló bármelyik csillaggal jelölt adatot vagy nyilatkozatot nem adta meg, a
Megrendelés elküldése gombra kattintást követően a megrendelés nem folytatódik, hanem a
webáruház visszairányítja a Vásárlót a kitölteni elmulasztott adathoz vagy nyilatkozati
jelölőnégyzethez.
A Vásárló a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a megrendelés
elküldésével közli vételi ajánlatát a Szolgáltatóval, így a Vásárlónak fizetési
kötelezettsége keletkezik.

2.2.3. Adatbeviteli hibák javítása
A Vásárló a megrendelési folyamat lezárása (a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás)
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat.
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A vásárlás és a rendelés teljes folyamata során lehetőség van a Kosár tartalmának
megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a Kosár nem a megrendelni kívánt
mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiségválasztó oszlop nyilainak segítségével
változtatható a megadott darabszám; a mennyiség megváltoztatását követően a kosár
tartalma automatikusan frissül. A vásárló a termék törlését jelentő „X” gombra kattintva
törölheti az egyes termékeket a kosárból; a termék törlését követően a kosár tartalma
automatikusan frissül.
A vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámának vagy
törlésének hiányában is frissíteni a Kosár tartalmát a megnyomja a „Kosár frissítése” gomb
használatával.
A Pénztárban a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás előtt a Vásárlónak
folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására vagy törlésére.
Amennyiben a Vásárló a megrendelés elküldése után a Szolgáltató automatikus
visszaigazolása alapján észlel adatbeviteli hibát, jogosult elállni a szerződéstől a jelen
ÁSZF III./1. pontjában rögzítettek szerint, és újabb vásárlási folyamat során helyes adatok
megadásával leadni rendelését.

2.2.4. Fizetés
A megrendelés elküldését követően a webáruház felülete a Vásárlót a vételár és a
szállítási költség kiegyenlítése céljából az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt.
17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42) mint pénzügyi szolgáltató (a
továbbiakban: pénzügyi szolgáltató) által üzemeltetett SimplePay bankkártyás fizetési
felületre (a továbbiakban: SimplePay) továbbítja, ahol a Vásárló bankkártyájával fizeti ki
megrendelt termék / termékek vételárát és a szállítási költséget bankkártyája adatainak
(bankkártya szám, bankkártyán szereplő név, lejárati dátum és egyes kártyák esetében a
CVV2/CVC2/CID 3 vagy 4 jegyű ellenőrzőkód számának és lejárati dátumának)
megadásával. A Vásárló bankkártyaadatai a Szolgáltató részére nem kerülnek
továbbításra.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő által a webáruház
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai kerülnek átadásra az OTP
Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére:

- számlázási adatok: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, utca, házszám,
telefonszám, mail-cím,

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.
A pénzügyi szolgáltató a nemzetközi biztonsági előírások szerinti Payment Card Industry
Data Security Standard (a továbbiakban: PCI DSS) tanúsítvány által minősített, titkosított
módon bonyolítja le a tranzakciót A pénzügyi szolgáltató a kártyaadatokat a PCI DSS
szabványnak megfelelően, biztonságosan tárolja.

2.2.5. A megrendelés automatikus visszaigazolása és értesítés a fizetés eredményéről
2.2.5.1. A megrendelés automatikus visszaigazolása
A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató a Vásárló megrendelésének
megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a
megrendelés elküldését követő 5 munkanapon belül visszaigazolja; a Vásárló
tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás automatikus visszaigazolás (a továbbiakban:
automatikus visszaigazolás). A Szolgáltató a megrendelés automatikus
visszaigazolásával elfogadja a Vásárló vételi ajánlatát; ezzel a szerződő felek között a
szerződés létrejön.
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Amennyiben az automatikus visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől
számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az
ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak
automatikus visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
A Vásárló az automatikus visszaigazolás megérkezéséig jogosult vételi ajánlatát
visszavonni (a továbbiakban: a vételi ajánlat visszavonása). A vételi ajánlat visszavonása
esetén a Vásárló által előre megfizetett vételárat és szállítási költséget a Szolgáltató köteles
a Vásárlónak a vételi ajánlat visszavonásának közlését követő legkésőbb 14 napon belül
visszatéríteni; a visszatérítésre a Vásárló elállása esetén történő visszatérítésre vonatkozó
szabályok megfelelően alkalmazandók (ld. erről a jelen ÁSZF III./1.2.2. és III./1.2.4. pontjait).

2.2.5.2. Értesítés a fizetés eredményéről
A tranzakció Vásárló általi jóváhagyását követően a Vásárló értesítést kap a
tranzakcióról és annak eredményéről a pénzügyi szolgáltatótól: a SimplePayt működtető
fizetési szolgáltató a fizetés tényéről a Vevőt a hagyományos bankkártyás fizetéssel
megegyező csatornákon keresztül értesíti; ezzel egy időben a Szolgáltató is megkapja az
értesítést a fizetés eredményéről.
A fizetés eredményéről szóló értesítések tartalmilag a következőket jelenthetik:

- értesítés a sikeres fizetésről,
- értesítés a fizetés meghiúsulásáról.

2.2.5.2.1. Értesítés a sikeres fizetésről
Amint a Szolgáltató a sikeres fizetés megtörténtéről meggyőződött, a sikeres fizetésről
való meggyőződést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
értesíti a Vásárlót e-mail üzenetben, majd elkezdi a megrendelés feldolgozását.

2.2.5.2.2. Értesítés a fizetés meghiúsulásáról
Ha közvetlenül a megrendelés elküldését követően a fizetést a Vásárló bármely okból
nem tudja teljesíteni, azt elmulasztja, vagy az bármely okból (pl. technikai hiba okán)
meghiúsul (a továbbiakban együttesen: a fizetés meghiúsulása), ezt a körülményt a
pénzügyi szolgáltató jelzi a Szolgáltató felé, de erre a Vásárló is jogosult a fizetés
meghiúsulását követő 5 munkanapon belül az info@mpicipaci.hu e-mail címre küldött
üzenetben. A Szolgáltató a fizetés meghiúsulásáról való tudomásszerzést követően
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Vásárló által elküldött megrendelés
adatai alapján egy újabb fizetési linket küld a Vásárlónak, amely a Vásárlót ismét a
bankkártyás fizetési felületre továbbítja, aki jelen ÁSZF-nek a „Fizetés” címet viselő II./2.2.4.
pontjában foglaltaknak megfelelően teljesítheti a fizetést.
Ha a fizetés meghiúsulását követően ismételten megkísérelt fizetés során sem teljesül a
fizetés, vagy a fizetést a Vásárló nem teljesíti, vagy a fizetés bármely okból a megrendelés
elküldését követő 4 munkanapon belül nem teljesül (a továbbiakban: a fizetés
elmaradása), a szerződő felek közötti adásvételi szerződés automatikusan megszűnik,
így a Vásárlót a továbbiakban fizetési kötelezettség nem terheli, és a leadott megrendelése
alapján a szerződés megszűnésének tényére tekintettel semmiféle követelést nem
támaszthat a Szolgáltató felé, a Szolgáltatót pedig semmiféle kötelezettség nem terheli a
Vásárló által leadott megrendelés alapján.

2.2.6. A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása
A Szolgáltató minden vásárláshoz kapcsolódóan – közreműködője útján – számlát állít
ki a Vásárló által a vásárlás során megadott adatok alapján; a Vásárló felelősséget vállal
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azért, hogy az általa a számlázáshoz megadott adatok minden tekintetben helytállók, illetve
minden díjat kellő időben megfizet.
A Szolgáltató a vásárlásról a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1031
Budapest, Záhony utca 7.; Cg. 01-09-303201; adószám: 13421739-2-41) mint számlázási
szolgáltató (a továbbiakban: számlázási szolgáltató) által működtetett szamlazz.hu
rendszeren keresztül gondoskodik az elektronikus számla kiállításáról a Vásárló által
megadott vevői adatokkal.
A számlát a számlázási szolgáltató az online fizetést követő legkésőbb 8 napon belül a
Vásárló által megadott e-mail címre megküldött e-mailben található mellékletként küldi meg.
A számla megküldése után kizárólag a Vásárló felel a számla megfelelő kezeléséért.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a webáruház adatbázisaiban tárolt
következő személyes adatokat továbbítja a KBOSS.hu Kft. (www.szamlazz.hu). mint
adatfeldolgozó részére: számlázási adatok (a Vásárló neve, címe, adószáma, e-mail
címe, telefonszáma), a vásárlás összege és a megrendelt termék / termékek
megnevezése.

2.2.7. A megrendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozására a Szolgáltatónak a vételár Vásárló általi sikeres
megfizetését követően nyílik lehetősége; ennek során a vételár és a szállítási költség
Vásárló általi megfizetését követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Szolgáltató egy újabb
e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés feldolgozásának eredményéről (a
továbbiakban: a megrendelés feldolgozásáról szóló tájékoztatás).
A megrendelés feldolgozásáról szóló tájékoztatás a megrendelés feldolgozásának
eredménye függvényében az alábbiakat tartalmazhatja:

- minden tekintetben teljesíthető megrendelés sikeres feldolgozása esetén a
megrendelés részleteiről és a kiszállítás várható teljesítési idejéről (a továbbiakban:
sikeres megrendelés), vagy

- valamely okból nem teljesíthető megrendelés esetén megrendelés teljesítésének
lehetetlenüléséről (a továbbiakban: a megrendelés teljesítésének lehetetlenülése),
vagy

- a termékek vagy árak korrekciójának szükségességét felvető hiba vagy hiányosság
esetén a korrekció tartalmáról (a továbbiakban: korrekcióra szoruló megrendelés).

2.2.7.1. Sikeres megrendelés
Sikeres megrendelés esetén a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik a termék / termékek
kiszállítása iránt a jelen ÁSZF II./2.2.8. pontjában foglaltak szerint.

2.2.7.2. A megrendelés teljesítésének lehetetlenülése
A megrendelés teljesítésének lehetetlenülése akkor állhat elő, ha a megrendelés
valamely okból – különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a megrendelt termék /
termékek nem áll / nem állnak rendelkezésre – nem teljesíthető. A megrendelés
teljesítésének lehetetlenüléséről a Szolgáltató a Vásárlót a fentiek szerint tájékoztatja, a
tájékoztatásban egyúttal felhívja a Vásárlót, hogy a vételár és a szállítási költség
visszatérítésére alkalmazandó fizetési módot jelölje meg a visszatérítéshez
elengedhetetlenül szükséges adatok (pl. bankszámlaszám, számlatulajdonos, postai cím
stb.) megadásával. A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a visszatérítés módja a
vételár és a szállítás költség megfizetésének módjától eltérő legyen. A Szolgáltató az előre
kifizetett vételárat és szállítási díjat visszautalja a Vásárló részére az általa megadott adatok
alapján a megrendelés feldolgozásáról szóló tájékoztatás megküldését követő legkésőbb 14
napon belül, és intézkedik a már kibocsátott számla sztornózása iránt. A vételár és a
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szállítási költség lehetetlenülés következtében kötelezővé váló visszatérítése esetére a
fogyasztó általi elállás esetén kötelező visszatérítés szabályai (ld. a jelen ÁSZF III./1.2.2. és
III./1.2.4. pontjait) megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a lehetetlenült
szerződésben szerződő félként résztvevő Vásárló nem fogyasztó.

2.2.7.3. Korrekcióra szoruló megrendelés
Korrekcióra szoruló megrendelés akkor állhat elő, ha a webáruházban hiba vagy
hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, különösen, de nem kizárólagosan hibás
ár, vagy nem kellő számban rendelkezésre álló termék esetén. Korrekcióra szoruló
megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult arra, hogy a hiba vagy a hiányosság korrekciója
szükségességéről, valamint a korrekció tervezett módjáról tájékoztassa a Vásárlót (a
továbbiakban: korrekciós javaslat). Hibás ár esetén a Szolgáltató a megrendelés
feldolgozásáról szolgáló tájékoztatóban közli a Vásárlóval a valós árat, valamint a hibásan
közölt ár és a valós ár közötti különbözetet és a különbözet megfizetésének határidejét,
módját. Nem kellő számban rendelkezésre álló termék esetén a Szolgáltató a megrendelés
feldolgozásáról szóló tájékoztatóban közli a Vásárlóval a ténylegesen rendelkezésre álló
darabszámot, valamint a leadott rendelésszám és a valós darabszám közötti árbeli
különbözet összegét, annak megfizetése határidejét és módját. A Vásárló a Szolgáltató által
közölt korrekciós javaslat alapján a korrekciós javaslattal megegyező tartalommal
megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a Vásárlóval a korrekciós
javaslatnak megfelelően létrejön a szerződés, a Szolgáltató intézkedik a Vásárló részére
visszatérítendő különbözetnek a Vásárló megerősítését követő legkésőbb 14 napon belül
történő visszautalása vagy a Szolgáltató részére járó további vételár és szállítási költség
bekérése iránt, valamint intézkedik továbbá a már kibocsátott számla helyesbítéséről. Ha a
Vásárló a korrekciós javaslat alapján eláll a szerződéstől, a Szolgáltató az előre kifizetett
vételárat és szállítási díjat visszautalja a Vásárló részére a Vásárló elállásának közlését
követő legkésőbb 14 napon belül, és intézkedik a már kibocsátott számla sztornózásáról. Ha
a Vásárló a korrekciós javaslatra az annak megküldését követő 5 naptári napon belül nem
küld választ, azt ezen határidőn belül nem fogadja el, vagy a megrendelésétől ugyanezen
határidőn belül nem áll el, a szerződő felek úgy tekintik, hogy a szerződés teljesítése
lehetetlenült; ebben az esetben a megrendelés teljesítésének lehetetlenülése esetére szóló
szabályok megfelelően alkalmazandók.
Ha a vételár és a szállítási költség vagy annak egy része visszatérítése a korrekcióra
irányuló megrendelés esetén válik szükségessé, a megrendelés teljesítésének
lehetetlenülése esetén történő visszatérítés szabályai (ld. a jelen ÁSZF II./2.2.7.2).
A fentieken túlmenően a Szolgáltató igyekszik minden hiba vagy hiányosság kiküszöbölésére
(akár előzetesen is), hiba vagy hiányosság bekövetkezése esetén a Vásárló kérdéssel
fordulhat, és figyelemfelhívással élhet a Szolgáltató felé annak ügyfélszolgálati e-mail címén
(info@picipaci.hu).

2.2.8. A termék kiszállítása
2.2.8.1. Közreműködők
A Szolgáltató a termék / termékek kiszállítása érdekében az alábbi közreműködőket
veszi igénybe:

- Webshippy Magyarország Kft. (2151 Fót, 0221/12. – East Gate Business Park C/2.;
Cg. 13-09-213880; adószám: 25569421-2-13) – mint a Szolgáltató raktározást és a
kiszállítás szervezését végző közreműködője (a továbbiakban: kiszállítást szervező
közreműködő), és

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351
Alsónémedi GLS Európa u. 2.; Cg. 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) – mint a
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Szolgáltató kiszállítást végző közreműködője (a továbbiakban: kiszállítást végző
közreműködő / futárszolgálat).

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a webáruház adatbázisaiban tárolt
következő adatokat továbbítja a kiszállítást szervező közreműködő és a kiszállítást
végző közreműködő mint adatfeldolgozók részére: szállítási adatok (a Vásárló neve, az
átvevő vezetékneve és keresztneve, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, rendelés
jegyzetek), a vásárlás összege és a megrendelt termék / termékek megnevezése.

2.2.8.2. A kiszállítás határideje
Sikeres megrendelés esetén a webáruházban megrendelt termék / termékek
kiszállításának várható időpontjáról (a továbbiakban: a kiszállítás várható időpontja) a
Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról szóló tájékoztatásban értesíti a Vásárlót.
A kiszállítás várható időpontja az alábbiakban rögzített határidőkön belül eshet.
A webáruházban megrendelt termék / termékek általános kiszállítási határideje a
megrendelés feldolgozásáról szóló tájékoztatást követő 1-3 munkanap (a továbbiakban:
általános kiszállítási határidő).
A Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló által bármely munkanap délelőttjén (tehát bármely
munkanap 12.00 órája előtt) leadott és sikeresen kifizetett, valamint sikeres megrendelésként
feldolgozott megrendelések esetében a Szolgáltató még aznap (tehát a megrendelés és a
kifizetés napján) intézkedik a megrendelt termék / termékek kiszállítása iránt a kiszállítást
szervező és a kiszállítást végző közreműködők útján; az ilyen módon teljesítendő
megrendeléseket a kiszállítást végző közreműködő a megrendelés elküldését és kifizetését
követő munkanapon kiszállítja a Vásárló részére (a továbbiakban: „Szuperszállítás”).
A csomagok kézbesítése általános kiszállítási határidő és Szuperszállítás esetén is
munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített kiszállítási határidők a
Szolgáltató által az ÁSZF hatálybalépésekor előre nem látható körülmények esetén az itt
rögzítettektől eltérők lehetnek; ilyen eltérésről a Szolgáltató a kiszállítás várható időpontját
közlő, a megrendelés feldolgozásáról szóló tájékoztatásában értesíti a Vásárlót.

2.2.8.3. A kézbesítés kétszeri megkísérlése
A kézbesítést végző közreműködő a megrendelt termék / termékek kézbesítését
kétszer kísérli meg. A kézbesítés napközben, a munkanapokon 8.00 – 17.00 óra között
történik.
A futárszolgálat a kiszállítás előtt nem telefonál, abban az esetben, ha a kiszállítást végző
futár a megadott szállítási címen a termék / termékek átvételére jogosult vagy arra képes
személyt az első kézbesítési kísérletkor nem talál, akkor a szállítási címen értesítést hagy a
Vásárlónak, vagy a rendelésben megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot a
Vásárlóval, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek a második kézbesítési kísérletre. A
futárszolgálat tehát egy alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbesítési
kísérlet után sem sikerül átadni a megrendelt terméket / termékeket, akkor azt / azokat már
csak a Vásárló költségére tudja a Szolgáltató újra kézbesíttetni.

2.2.8.4. A termék / termékek megvizsgálása a kézbesítéskor
A Vásárló köteles a terméket / termékeket tartalmazó csomagot kézbesítéskor a futár
előtt megvizsgálni, és a terméken / termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés
esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
Ha a Vásárló fogyasztó, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az
általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
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2.2.8.5. A kiszállítás késedelme
A kiszállítás késedelme esetén a Vásárló jogosult a késedelmet jelezni a Szolgáltató
felé az Ügyfélszolgálat e-mail címére küldött üzenetben (a továbbiakban: késedelem
jelzése), jogosult egyúttal a kiszállításra póthatáridőt tűzni (a továbbiakban:
póthatáridő), amely póthatáridő nem lehet rövidebb, mint a késedelem jelzéséről számított 3
(három) munkanap. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a
szerződéstől elállni, a Vásárló elállása esetén az előre kifizetett ellenértéket visszautalja a
Vásárló részére a Vásárló által az elállásban megjelölt bankszámlaszámra történő
átutalással.
A Vásárló továbbá póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor is, ha

- a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
- a szerződést a szerződő felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett
volna teljesíteni.

A kiszállítás késedelme vagy a teljesítés megtagadása esetén történő elállásra egyebekben
az elállás („Mosolygarancia”) szabályai megfelelően alkalmazandók (ld. a jelen ÁSZF III./1.
pontját).

2.2.8.6. Értesítés a termék / termékek kézbesítéséről
A termék / termékek kézbesítéséről a Vásárló tájékoztatást kap az általa megadott
elérhetőségek, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám) valamelyikén.

2.2.9. A szerződés teljesítése
A szerződés akkor minősül teljesítettnek, amikor a szerződésből eredő
kötelezettségeiket a szerződő felek maradéktalanul teljesítették, tehát a Vásárló a
vételárat és a szállítási költséget megfizette, a Szolgáltató pedig a megrendelt terméket /
termékeket a Vásárló részére a kiszállítást végző szolgáltató által szerződésszerűen átadta.

III. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
1. ELÁLLÁSI JOG – „MOSOLYGARANCIA”
1.1. Az elállási jog – „Mosolygarancia” általános szabályai
1.1.1. Általános szabályok
Az ÁSZF ezen részében foglaltak kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárlókra
vonatkoznak.
A jelen ÁSZF III./1.1.2. pontjában foglalt kivételekkel a fogyasztót – a jogszabályban
rögzített 14 (tizennégy) napos elállási jogtól a fogyasztó javára eltérő módon – az általa
megrendelt termék, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a
fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy általi átvételének napjától
számított 20 (húsz) napon belül (a továbbiakban: az elállási jog gyakorlására nyitva álló
határidő) megilleti a szerződéstől való indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó a
szerződés létrejöttének napja és a termék / termékek átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát (a továbbiakban: elállási jog / elállás joga /
elállás).
A webáruház az elállás jogát – a jogszabályi előírásnál hosszabb időtartamra is tekintettel
– „Mosolygarancia” néven nevesíti; a Mosolygarancia szabályai az elállási jog
gyakorlására nyitva álló határidőn kívül egyebekben megegyeznek a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
20-29. §-aiban foglalt elállási jog szabályaival.
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1.1.2. Kivételek az elállási jog alól, az elállási jog elvesztése
A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a
tartalmazza a fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételeket; ezen kivételek közül a
Szolgáltató által értékesített termékek jellegénél fogva csak az alábbiak rögzítése indokolt.
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta, valamint

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy
a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.1.3. Az elállás jogkövetkezménye
A szabályosan gyakorolt elállási jog a fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződést
egyoldalúan, a szerződés létrejöttének időpontjára visszamenőleges hatállyal szüntetheti
meg; a szerződés elállással történő megszüntetése esetén a szerződő felek kötelesek az
eredeti állapot helyreállítására, azaz a már teljesített szolgáltatások visszajárnak: a
Szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak a vételárat és a szállítási költséget, a fogyasztó pedig
visszaküldi a terméket / termékeket.

1.2. Az elállási jog gyakorlásának menete, módja
1.2.1. Az elállási nyilatkozat fogyasztó általi közlése
Ha a fogyasztó élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű,
akár szóbeli, akár írásbeli nyilatkozatát köteles utólag igazolható módon közölni a
Szolgáltatóval annak Ügyfélszolgálatán keresztül (elérhetőségeit ld. a jelen ÁSZF I./1.1.3.
pontjában). A fogyasztó az elállási jog gyakorlása céljából használhatja a megrendelést
visszaigazoló e-mailen keresztül, valamint a webáruházból is elérhető
elállásinyilatkozat-mintát is, amely a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.
A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási jog gyakorlására nyitva álló
határidő lejárta előtt közli elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás
esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló
nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőben (akár a 20. naptári napon)
elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail, küldésének idejét veszi figyelembe a
Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából.
Az elállási nyilatkozat érvényessége nem függ konkrét formai követelmények megtartásától,
ugyanakkor a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Postai úton gyakorolt elállás esetén ezért a
fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma.

1.2.2. Az elállási nyilatkozat Szolgáltató általi visszaigazolása
A fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését a Szolgáltató a fogyasztó által a
vásárláskor megadott és / vagy az elállási nyilatkozat közléséhez vagy az abban
megadott e-mail címre küldött üzenetben haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon
belül visszaigazolja; visszaigazolásában egyúttal felhívja a fogyasztót, hogy a vételár és
a szállítási költség visszatérítésére alkalmazandó fizetési módot jelölje meg a
visszatérítéshez elengedhetetlenül szükséges adatok (pl. bankszámlaszám,
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számlatulajdonos, postai cím stb.) megadásával késedelem nélkül úgy, hogy a Szolgáltató
a visszatérítés teljesítésére jogszabályban előírt kötelezettségét határidőben (a fogyasztó
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül – ld. erről a jelen ÁSZF III./1.2.4.
pontját) teljesíteni tudja; a fogyasztó köteles a Szolgáltatóval együttműködni. A Vásárló
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a visszatérítés módja a vételár és a szállítás
költség megfizetésének módjától eltérő legyen.

1.2.3. A termék / termékek visszaküldése
A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket / termékeket a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatának címére (ld. a jelen ÁSZF I./1.1.4. pontjában) indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket /
termékeket.
A Szolgáltató nem vállalja a termék / termékek visszaküldésének költségeit, ezért az / azok
Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék /
termékek visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.
A Szolgáltató követelheti a termék / termékek nem rendeltetésszerű használatából fakadó
károk megtérítését; a fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben /
termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék / termékek jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használat / nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.

1.2.4. A vételár és a szállítási költség visszatérítése
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a
fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti
a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget
is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a
Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
terméket / termékeket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítést a Szolgáltató a fogyasztó által az elállási nyilatkozat visszaigazolását
követően megjelölt fizetési módon teljesíti (ld. erről a jelen ÁSZF III./1.2.2. pontját), ennek
érdekében a fogyasztó köteles a Szolgáltatóval együttműködni; a visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a fogyasztó
a visszatérítésre alkalmazandó fizetési módot és a visszatérítéshez elengedhetetlenül
szükséges adatokat nem jelöli meg, a Szolgáltató jogosult a visszatérítést a Magyar Posta
Zrt. internetes kifizetési utalványa útján teljesíteni.

2. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
2.1. Hibás teljesítés
A Szolgáltató köteles helytállni a Vásárló részére értékesített termékkel / termékekkel
kapcsolatos hibás teljesítésért a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek szerint.
A vállalkozás hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben és a termékleírásban vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. A termék tehát akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba
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hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
vállalkozás által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal (a továbbiakban: hiba / hibás
teljesítés).
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárló a kellékszavatosság, a
termékszavatosság (ezek a továbbiakban együttesen: szavatosság), valamint a jótállás
jogszabályban meghatározott szabályai szerint érvényesítheti igényeit.

2.2. Szavatosság
2.2.1. Kellékszavatosság
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén közvetlenül a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
A Vásárló – választása szerint – alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna;

- ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató
költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja; vagy

- a Vásárló – végső esetben – elállhat a szerződéstől – kellékszavatossági igény
érvényesítése körében jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval; a szerződés
teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti.
Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a kellékszavatossági igény érvényesítésének a
teljesítéstől számított hat hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a
fogyasztónak minősülő Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A
Szolgáltató csak akkor mentesül a kellékszavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti,
vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően
keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Vásárló kifogásának helyt adni, ha
megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának
következménye. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak
minősülő Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

2.2.2. Termékszavatosság
A fogyasztónak minősülő Vásárló a termék / termékek hibája esetén – választása
szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A termékszavatosság vonatkozásában a termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel
meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti; e határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
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A fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt a Vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Vásárló termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.3. Jótállás
2.3.1. A jótállás általános szabályai
Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató mint vállalkozás az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a
fogyasztónak minősülő Vásárlók részére történő tartós fogyasztási cikkek értékesítése
esetében a jogszabályban meghatározott feltételekkel jótállási kötelezettséggel
tartozik.
A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, így a fogyasztó a jótállási jogai érvényesítése
körében a hibás termék kijavítását, kicserélését, a vételár arányos leszállítását vagy
elállása esetén a vételár visszatérítését igényelheti – az alábbiakban foglalt
rendelkezések és feltételek szerint. Jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti. Ugyanazon hiba miatt a Vásárló
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a jótállásból fakadó
jogok kellékszavatosságból és a termékszavatosságból eredő jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
A jótállási jegyet a jótállással érintett termék csomagolása / doboza tartalmazza.

2.3.2. A jótállás időtartama
A jótállás időtartama

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két

év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

(a továbbiakban: a jótállás időtartama / jótállási idő).
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti
üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
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A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra
átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba
miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

2.3.3. A Szolgáltató mentesülése
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

2.4. Szavatossági / jótállási igények bejelentése és kezelése
2.4.1. Szavatossági / jótállási igények bejelentésének és kezelésének általános szabályai
A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére, valamint a szavatossági és jótállási
igények intézésére – a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben – a Ptk.-ban foglalt
rendelkezések, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések irányadók.
Szavatossági igénnyel a jogszabályokban meghatározott keretek között valamennyi Vásárló
élhet, míg a jótállás csak a fogyasztók általi vásárlásokra vonatkoznak; a jelen pontban ezért
a szavatossági és a jótállási igényekre is alkalmazandó rendelkezések esetén a „Vásárló /
fogyasztó”, valamint a „szavatosság / jótállás” (és ezek ragozott formái) kifejezések jelzik,
hogy az adott rendelkezés a szavatosság és a jótállás körében is alkalmazandó, míg a
kizárólag a jótállásra vonatkozó rendelkezések esetében csak a „fogyasztó” és a „jótállás”
kifejezéseket (és ezek ragozott formáit) használja az ÁSZF.
Jótállás esetén a jótállási igény érvényesítése a termék forgalmazójánál vagy
közvetlenül a termék gyártójánál lehetséges.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló
törvény szerinti panasznak (ld. erről a jelen ÁSZF III./3.1. pontját).

2.4.2. A szavatossági / jótállási igény bejelentése
A szavatossági / jótállási igény érvényesítése a Vásárló / fogyasztó általi
hibabejelentéssel kezdődik.
A Vásárló / fogyasztó a megvásárolt termékkel / termékekkel kapcsolatos szavatossági
/ jótállási igényeit a Szolgáltatóval annak Ügyfélszolgálatán keresztül közölheti.
Szavatossági / jótállási igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vásárlónak
/ fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles
felhívni a Vásárló / fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének
– a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy
nyugtát – a Vásárló / fogyasztó bemutatja.
A szavatosság / jótállás érvényesítése érdekében az ügymenet elindításához a következő
dokumentumokat vagy azok másolatait szükséges bemutatni / a hibabejelentéssel együtt
vagy a Szolgáltató felhívására a Szolgáltató részére e-mail üzenetben vagy postai úton
megküldeni:

- a termék vásárlásának tényét és idejét igazoló számla, bizonylat, megrendelés,
visszaigazolás stb.

- a jótállási jegy és a mellékelt használati útmutató,
- fénykép a tapasztalható hibáról.
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2.4.3. A szavatossági / jótállási igény vizsgálata
A Szolgáltató a szavatossági / jótállási igényt a beérkezett adatok, fotók alapján
megvizsgálja, szükség esetén további információkat kér a Vásárlótól / fogyasztótól.
Ha a Szolgáltató a Vásárló / fogyasztó szavatossági / jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon
belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

2.4.4. A szavatossági / jótállási igény teljesítése
A vizsgálati eredményt követően, amennyiben a termék javítható, a Szolgáltató felveszi a
kapcsolatot a Vásárlóval / fogyasztóval a javítandó termék javításra történő átadása
időpontjának egyeztetés céljából, majd a javításra átadott terméket megjavíttatja. A javított
terméket a javítást követően előre egyeztett időpontban, helyszínen és módon visszaadja a
Vásárlónak / fogyasztónak.
Amennyiben a vásárlói / fogyasztói hibabejelentés kivizsgálása vagy a szavatossági /
jótállási szabályok alapján a termék cseréjére kerül sor, úgy a Szolgáltató a csereterméket
megrendeli a gyártótól. A termék beérkezését követően vagy szabad raktárkészlet esetén a
szavatossági / jótállási szabályok szerinti határidőben – törekedve a lehető legrövidebb időn
belüli teljesítésre – a Szolgáltató kicseréli a terméket.
A cseretermék megérkezése után a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval /
fogyasztóval a cseretermék kiszállítás / átadása időpontjának egyeztetése céljából, majd az
egyeztetésnek megfelelően kiszállítja / átadja a csereterméket.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a
vállalkozás a Vásárlót / fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható
időtartamáról. A tájékoztatás a Vásárló / fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén,
elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Kijavításra vagy – abban az esetben, ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy
jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni – a
szavatossági / jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket
elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

- a Vásárló / fogyasztó nevét és címét,
- a termék azonosításához szükséges adatokat,
- a termék átvételének időpontját, továbbá
- azt az időpontot, amikor a Vásárló / fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

A jelen pontban előírtak a szavatossági / jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is
teljesíthetők.
Ha a Vásárló / fogyasztó szavatossági / jótállási igényének megítéléshez szakvélemény
beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 19/2014. (IV. 29.) NGM
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat a Szolgáltatót haladéktalanul
értesíti a jótállási igény bejelentéséről.

2.4.5. A szavatossági / jótállási igény elutasítása
Nem megalapozottnak ítélt hibabejelentés esetén a Szolgáltató a szavatossági /
jótállási igényt írásba foglalt indokolással elutasítja.
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2.4.6. A szavatossági / jótállási igényről felvett jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok
(fogyasztói szerződés esetén)
A Szolgáltató a Vásárló / fogyasztó által bejelentett szavatossági / jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

- a Vásárló / fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti
kezeléséhez,

- a Vásárló / fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog
(termék) megnevezését, vételárát,

- a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- szavatossági / jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,

továbbá
- a szavatossági / jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az

alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
Ha a Szolgáltató szavatossági / jótállási kötelezettségének a Vásárló / fogyasztó által
érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg
kell adni.
A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló / fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.
A Szolgáltató a Vásárló / fogyasztó szavatossági / jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az
annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság
kérésére bemutatni.

2.4.7. A szavatossággal / jótállással kapcsolatos igények érvényesítése hatósági / bírósági
eljárásban
Ha a szavatossággal / jótállással kapcsolatban a Vásárló / fogyasztó és a Szolgáltató
között jogvita keletkezik, a Vásárló / fogyasztó a szavatossági / jótállási igényeinek
érvényesítésére

- a szavatosságra / jótállásra vonatkozó szabályok Szolgáltató általi megsértése esetén
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti, amely a
fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el (a
fogyasztóvédelmi hatóság illetékességéről és elérhetőségeiről ld. a jelen ÁSZF
III./3.2.1. pontját), vagy

- a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek illetékességéről és
elérhetőségeiről ld. a jelen ÁSZF III./3.2.2. pontját),

- online vitarendezést (ODR) kezdeményezhet (ld. a jelen ÁSZF III./3.2.3. pontját),
vagy

- polgári eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben (a polgári eljárásról ld.
bővebben a jelen ÁSZF III./3.2.4. pontját); a polgári eljárással kapcsolatban a
Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy ha a jótállásra kötelezett a
kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a
jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
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3. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS
3.1. Panaszkezelés
3.1.1. A panaszkezelés általános szabályai
3.1.1.1. A panaszkezelés módjai
A fogyasztó jogosult a Szolgáltató tevékenységével, így különösen a webáruház
használatával és a vásárlással, a megvásárolt termékkel / termékekkel kapcsolatos

- e-mail vagy postai levél útján közölt írásbeli panaszait (a továbbiakban együttesen:
írásbeli panasz) és

- telefonon vagy személyes kapcsolatfelvétel során közölt szóbeli panaszait (a
továbbiakban együttesen: szóbeli panasz)

közölni a Szolgáltatóval annak Ügyfélszolgálatán keresztül (elérhetőségeit ld. a jelen
ÁSZF I./1.1.3. pontjában).

3.1.1.1.1. Írásbeli panaszok kezelése
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató az írásbeli panasz közlésétől számított 30 napon
belül írásban, érdemben megválaszolja, és intézkedni annak közlése iránt (a
továbbiakban: válasz).
Ha a Szolgáltató az írásbeli panaszban foglaltakkal egyetért, a fogyasztó panaszát
lehetőség és szükség szerint indokolatlan késedelem nélkül orvosolja.
Ha a Szolgáltató az írásbeli panaszban foglaltakkal nem ért egyet, válaszában a
panaszt elutasítja, elutasító álláspontját válaszában megindokolja. A panasz elutasítása
esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

3.1.1.1.2. Szóbeli panaszok kezelése
A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a fogyasztó a panasz azonnali kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak
átadni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi
válasszal egyidejűleg a fogyasztó által megadott e-mail címre megküldeni, egyebekben
pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a
fogyasztóval is közölni kell.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a fogyasztó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
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- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató a
jegyzőkönyv és a válasz keletkezésétől / felvételétől számított három évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

3.2. Vitarendezés
A szerződő felek vitás ügyeiket elsősorban békés úton, egyeztetések során próbálják
rendezni.
Amennyiben szerződő felek közötti esetlegesen fennálló jogvita az egyeztetések,
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak
nyitva a Felhasználók / Vásárlók / fogyasztók számára:

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (fogyasztói szerződések esetén),
- a békéltető testület eljárásának kezdeményezése (fogyasztói szerződések esetén),
- online vitarendezés (ODR) kezdeményezése (fogyasztói szerződések esetén),
- polgári eljárás kezdeményezése.

3.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
3.2.1.1. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre
A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhat.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi többek között a forgalmazással, a
szolgáltatásnyújtással, a gyermek-és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a
panaszkezeléssel, az ügyfélszolgálattal, a vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásra
vonatkozó tájékoztatási, valamint együttműködési kötelezettséggel összefüggő, a
fogyasztóvédelmi törvényben és más jogszabályokban foglalt rendelkezései betartását, és
eljár azok megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálja továbbá a
megtévesztéssel kapcsolatos ügyeket, az áru fogyasztók számára való értékesítésére, a
fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, a fogyasztói
panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és
jótállási igények intézésére, a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az
egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ezen felül a fogyasztóvédelmi
hatóság vizsgálja a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból
nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy
azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a
szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó
hátrányára megállapító feltételt. A termék biztonságosságával és megfelelőségével
kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a fogyasztóvédelmi törvény, a termékek
piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.
A fogyasztó egyedi ügyét a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi
hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez (ld. erről a jelen
ÁSZF III./3.2.2. pontját).

3.2.1.2. A fogyasztóvédelmi hatóságok illetékessége
A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre
indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában
értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), vagy székhelye, telephelye, fióktelepe (a
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továbbiakban együtt: székhely) van, az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, a tevékenységet
gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy a jogellenes magatartást elkövették.

3.2.1.3. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei
A Szolgáltató székhelye Budapesten található, ezért esetében az illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság neve és elérhetőségei az alábbiak:

- Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
o címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.,
o telefonszáma: (1) 450-2598,
o honlap:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foo
sztaly-2017,

o e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu.

3.2.2. Békéltető testület eljárása
3.2.2.1. A békéltető testület hatásköre
A békéltető testület hatáskörébe tartozik az egyedi fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói
jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében, a békéltető testületi eljárás ingyenes.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A fogyasztó csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban
fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl.
megtévesztés, árfeltüntetés stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a
fogyasztóvédelmi hatósághoz (ld. erről a jelen ÁSZF III./3.2.1. pontját).

3.2.2.2. A békéltető testület illetékessége
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban:
kamara) által működtetett szakmailag független testület. Az eljárásra a fogyasztó
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi
lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói
jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye
alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőekben
meghatározottak szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre
illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testület illetékességi
területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.
A megyei (fővárosi) békéltető testületek neve és elérhetőségei az alábbiak:

- Budapesti Békéltető Testület
o címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; 1253 Budapest, Pf.:10.
o telefonszáma: (1) 488-2131
o honlap: https://bekeltet.bkik.hu/
o e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu.

- Baranya Megyei Békéltető Testület
o címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
o telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
o honlap: www.baranyabekeltetes.hu
o e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu;
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- Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
o címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., 6001 Kecskemét Pf. 228.
o telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
o honlap: www.bacsbekeltetes.hu
o e-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

- Békés Megyei Békéltető Testület
o címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
o telefonszáma: (66) 324-976
o honlap: www.bmkik.hu
o e-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
o címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
o telefonszáma: (46) 501-091,
o honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
o e-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

- Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
o címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
o telefonszáma: (62) 554-250/118
o honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
o e-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

- Fejér Megyei Békéltető Testület
o címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
o telefonszáma: (22) 510-310
o honlap: www.bekeltetesfejer.hu
o e-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

- Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
o címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
o telefonszáma: (96) 520-217
o honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto
o e-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

- Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
o székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
o telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
o honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu
o e-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

- Heves Megyei Békéltető Testület
o levelezési cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint, 3300 Eger, Pf. 440.
o telefonszáma: (36) 416-660/105
o honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
o e-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
o címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
o telefonszáma: (20) 373-2570
o honlap: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
o e-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

- Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
o címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
o telefonszáma: (34) 513-010
o honlap: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
o e-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
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- Nógrád Megyei Békéltető Testület
o címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
o telefonszám: (32) 520-860
o honlap: www.nkik.hu
o e-mail cím: nkik@nkik.hu

- Pest Megyei Békéltető Testület
o székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
o telefonszáma: (1) 792-7881
o honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy

www.pestmegyeibekelteto.hu
o e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

- Somogy Megyei Békéltető Testület
o címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
o telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501-026
o honlap: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
o e-mail cím: skik@skik.hu

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
o címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
o telefonszáma: (42) 420-180
o honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
o e-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

- Tolna Megyei Békéltető Testület
o címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
o telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130
o honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
o e-mail cím: kamara@tmkik.hu

- Vas Megyei Békéltető Testület
o címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
o telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
o honlap: www.vasibekelteto.hu
o e-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

- Veszprém Megyei Békéltető Testület
o címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
o telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
o honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
o e-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

- Zala Megyei Békéltető Testület
o címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
o telefonszáma: (92) 550-513
o honlap: www.bekelteteszala.hu
o e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

3.2.3. Online vitarendezés (OVR) kezdeményezése
A fogyasztó online vitarendezési eljárást kezdeményezhet az Európai Bizottság erre a
célra létrehozott internetes felületén, az ún. online vitarendezési platformon (a
továbbiakban: OVR platform), ha panasszal kíván élni az általa a webáruházban vásárolt
termékekkel vagy igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretne kérni egy
semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.
Az OVR platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.
A magyarországi OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:

Buttercup Kft.
34

http://www.nkik.hu
mailto:nkik@nkik.hu
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
http://www.pestmegyeibekelteto.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
mailto:skik@skik.hu
http://www.bekeltetes-szabolcs.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
mailto:kamara@tmkik.hu
http://www.vasibekelteto.hu
mailto:pergel.bea@vmkik.hu
http://www.bekeltetesveszprem.hu
mailto:info@bekeltetesveszprem.hu
http://www.bekelteteszala.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
https://webgate.ec.europa.eu/odr


picipaci.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
o székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
o levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
o telefon: 06-1-795-52-33
o e-mail cím: odr@itm.gov.hu

3.2.3. Polgári eljárás kezdeményezése
Ha a szerződő felek közötti esetlegesen fennálló jogvita az egyeztetések, tárgyalások
során – vagy fogyasztók esetében a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a békéltető
testület előtt – nem rendezhető, a Felhasználó / Vásárló / fogyasztó polgári eljárás
során kísérelheti meg igényérvényesítését. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről
további információk a www.birosagok.hu honlapon elérhetők.
Fogyasztók esetében a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 26. § (1) bekezdése alapján a vállalkozás által fogyasztóval szemben,
szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre – törvény, az
Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése
hiányában – az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi
lakóhely hiányában e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez
igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi
lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem állapítható meg, az illetékességet az
általános szabályok szerint kell megállapítani. Alperesi pertársaság esetén a per a
fogyasztónak minősülő alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes
ellen megindítható.
A fogyasztó által indított perben a Pp. 25. §-ában foglalt, az alperes székhelye szerinti
illetékesség mellett a Pp. 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fogyasztó által vállalkozással
szemben fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti pert a
felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes
bíróság előtt is megindíthatja.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. ADATKEZELÉS
A Szolgáltató mint adatkezelő a Felhasználók személyes adatainak a webáruház
üzemeltetésével kapcsolatosan történő kezelése tekintetében mindenben az egyes
adatkezelésről rendelkező jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az Infotv.
és a GDPR – rendelkezéseinek megfelelően jár el, és az általa alkalmazott
adatfeldolgozók vonatkozásában is megköveteli az adatkezelési szabályok maradéktalan
betartását.
A Szolgáltató a Felhasználókat személyes adataik kezeléséről az „Adatkezelési
tájékoztató” megnevezésű dokumentumban tájékoztatja, amely a jelen ÁSZF 4. számú
mellékletét képezi.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövege folyamatosan elérhető, letölthető és
kinyomtatható a következő weboldalról: https://picipaci.hu/adatvedelem/.
A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatának változása esetére fenntartja magának a jogot arra,
hogy az Adatkezelési tájékoztatót módosítsa; a Szolgáltató csak az aktuálisan hatályos
Adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé a webáruház honlapján.
Amennyiben az aktuálisan hatályos ÁSZF és az aktuálisan hatályos Adatvédelmi tájékoztató
tartalma, rendelkezései között eltérés lenne, úgy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben
az Adatkezelési tájékoztató szövege irányadó.
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2. KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE
A Szolgáltató a webáruházzal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez jogosult
közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató a közreműködők magatartásáért úgy felel,
mintha maga járt volna el.

3. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉGE
3.1. Az ÁSZF időbeli hatálya
A jelen ÁSZF a közzététel napján lép hatályba (a közzététel napját ld. az ÁSZF legvégén
és fedőlapján).
Az ÁSZF visszavonásig és / vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a
hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni;

3.2. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-et (a
továbbiakban: módosítás). Az ÁSZF módosításának okát a Szolgáltató nem köteles közölni,
azt szabad döntése szerint akár jogszabályváltozás, akár üzleti érdek, akár a Szolgáltató
adataiban, személyében bekövetkező változások, akár más módosításra okot adó
körülmények alapján megteheti.
Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató a webáruház oldalán közzéteszi, továbbá a
változásról a regisztrált Felhasználókat és a Klubtagokat e-mailben értesíti (a
továbbiakban: a módosítás közzététele). A módosítás közzétételét követően a
Felhasználók és a Klubtagok jogosultak felhasználói fiókjuk vagy klubtagságuk
megszüntetéséről dönteni.
A módosított ÁSZF a módosítás közzétételével lép hatályba. Az ÁSZF módosítása
esetén a módosítás közzétételét megelőzően létrejött korábbi szerződésekre a módosított
ÁSZF hatályba lépését megelőző ÁSZF rendelkezései irányadók.

3.3. Az ÁSZF részleges érvénytelensége
Ha a jelen ÁSZF bármely része vagy rendelkezése érvénytelenné válik, az a
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti,
az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak az ÁSZF érvénytelenné vált részére vagy
rendelkezésére kell alkalmazni.

4. ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG
4.1. Alkalmazandó jog
A Szolgáltató a magyar jog alapján, Magyarországon bejegyzett jogi személy; a webáruház
Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik, a webáruház kizárólag magyar
nyelven érhető el, azonban más országokból is meglátogatható. A jelen ÁSZF a magyar jog
alapján jött létre, kizárólag magyar nyelven elérhető. Mindezen körülményekre tekintettel a
Felhasználók / Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó / Vásárló és a
Szolgáltató viszonylatában, valamint a jelen ÁSZF-re, a webáruház használatára és az
annak alapján létrejövő egyedi adásvételi szerződéskre, vásárlásokra a magyar jog
alkalmazandó, a jogértelmezés alapjául szolgáló jog a magyar jog, az értelmezés
nyelve a magyar.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre különösen, de nem kizárólagosan az
alábbi magyar jogszabályok alkalmazandók:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
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- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.),
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

(II. 26.) Korm. rendelet,
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.

22.) Korm. rendelet,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.
29.) NGM rendelet,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR).
A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a jogszabály kizárólag a fogyasztónak
minősülő Vásárlókkal kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő
Vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni; egyebekben a vonatkozó
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Ha a Szolgáltató az ÁSZF alapján őt 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.

4.2. Joghatóság
A Szolgáltató és a Felhasználó / Vásárló között a jelen ÁSZF-fel és az annak alapján
létrejövő egyedi adásvételi szerződéskkel, vásárlásokkal kapcsolatos bírósági jogvita
esetére a szerződő felek kikötik, hogy Magyarország bíróságai rendelkeznek
kizárólagos joghatósággal a magyar eljárási szabályok szerinti hatásköri és illetékességi
szabályok szerint.

Budapest, 2021. szeptember 1.

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Elállási mintatájékoztató
2. számú melléklet: Elállásinyilatkozat-minta
3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló
mintatájékoztató
4. számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató
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