
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
2016. december 1-től érvényes.

A plusskozlekedes.hu webáruház (továbbiakban: Webáruház) – használatával Ön elfogadja a jelen
felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább 
a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja.
Az EUROMARKNET Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a 
forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a 
Webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a 
szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket 
(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1. Általános rendelkezések
1.1 A Webáruházat az EUROMARKNET Kft. üzemelteti. A felhasználási és általános szerződési 
feltételek a plusskozlekedes.hu webáruházra vonatkoznak.
1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: EUROMARKNET Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Elérhetőség: hello@euromarknet.hu,
Cégjegyzékszám: 13-09-173446
Bejegyzés éve: 2003
Adószám: 12961177-2-13
Adatvédelmi azonosító:
Szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató: Az Üzemeltető a Webáruházat saját szerverről üzemelteti, tárhelyszolgáltatót 
nem vesz igénybe.
1.3. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt 
magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a 
Webáruház használója között. Ön, a Webáruház használójaként köteles elfogadni a jelen ÁSZF 
feltételeit. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem 
használhatja, a Webáruházban vásárlást nem végezhet.
1.4. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a 
szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek 8. 
pontjában (Adatkezelési tájékoztató) meghatározottaknak megfelelően használja fel.
1.5 A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, 
vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott 
áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett 
megváltoztatásáig fennáll. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. 
Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A 
változtatások már létrejött szerződéseket nem érintik.

2. A vásárlás menete
2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő 
vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és eladó között, 
amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései 
egyaránt irányadók. A Webáruház 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, 
amennyiben ez nem történik meg, a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.
2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A 
szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az alábbiak
szerint jön létre.
2.2.1. Kiszállítás esetén: Az Eladó által küldött azon tájékoztató email kézhezvételekor, amelyben 
értesíti a Vevőt a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható 
időpontjáról. (Ez nem a webáruház automatikus visszaigazoló emailjét jelenti – az mindössze arról 
tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a Webáruházba a megrendelés.)



A tájékoztató e-mail elküldésével a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti 
szerződés” jön létre a felhasználó (mint Vevő) és az EUROMARKNET Kft. (mint Eladó vagy 
Szállító) között.
2.3. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló
később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés 
útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és 
arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés 
esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld 
elektronikus formában.
2.4. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek 
megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy 
megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak 
minősül.
2.5. A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó 
között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, 
hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba 
ügyfélszolgálatunkkal.
2.6. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett 
megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a 
regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából 
eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház 
felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más 
adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.
2.7. Az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását 
követően megjelenő „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Azon az 
oldalon, amelyen a „Megrendelés elküldése” gomb szerepel, tudja javítani a számlázási és a 
szállítási adatokat. Amennyiben korábban már regisztrált az oldalra, akkor is ezen az oldalon 
módosíthatja a korábban, regisztrációkor megadott adatokat. A regisztrációkor megadott adatokat 
és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a „Fiókom” menüpontban.
A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
2.8. Kérjük, hogy figyeljen a telefonos elérhetőségének pontos feltüntetésére, mert a Webáruház 
sok esetben a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, illetve SMS-t küld a Vevőnek. Hiányos 
elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti. 2.9. A Webáruházban 
egy terméket a „Kosárba rakom” gombra kattintva tud kiválasztani és a virtuális bevásárlókosarába
tenni. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, módosítható, törölhető. A termékek kiválasztását 
követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva tudja megkezdeni. 
Ezután amennyiben korábban már regisztrált vásárló, ellenőrizze le a számlázási és szállítást 
címet, válassza ki a fizetési módot. Amennyiben nem regisztrált vásárló, itt tudja megadni a 
számlázási címet és szállítási címet. Ezt követően válassza ki a fizetési módot, majd véglegesítse 
a rendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással.
2.10. Minden egyes véglegesített megrendelés külön megrendelésnek számít. Így amennyiben 
egymás után többször ugyanarra a címre rendel, a rendeléseket külön megrendelésként kezeljük, 
és a termékek külön csomagban kerülnek kiszállításra. A kiszállítás díját csomagonként számítjuk 
fel, amely a vevőt terheli. Amennyiben véglegesítette megrendelését, de a csomagot újabb 
termékekkel szeretné bővíteni, úgy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal és így a megrendelés 
státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően, még 
módosítható a megrendelés.
2.11. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A Webáruházban 
feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő 
termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A 
raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak 
ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen 
tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a 
vásárlót.



2.12. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint 
köteles az Ön által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.
2.13. A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a 
kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos 
költségeket (szállítás díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.
2.14. Fizetési módok
A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben 
feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vásárló biztonságos internetes bankkártyás fizetéssel, 
vagy a futárnak történő készpénzes fizetéssel teljesítheti (utánvét). Utánvétes fizetési módnál 
Webáruház készpénzkezelési költséget számíthat fel, amelyről a megrendelés leadása során a 
weboldalon tájékoztatja a vásárlót.
2.15. Átvételi módok
2.15.1. Kiszállítással történő átvétel
A megrendelt termékeket a vásárló választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással 
juttatja el a megadott címre. A várható szállítási napról a Vevő emailben vagy telefonon kap 
értesítést. A Webáruház törekszik a vállalt szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, 
ha a tervezett szállítási idő nem tartható. A Webáruház a szerződés megkötését követően 
késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátani (kiszállítani) a terméket.
A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató póthatáridőn 
belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni. A 
vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát 
ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, 
és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt 
vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. 
A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó 
elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények 
érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor 
fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó 
minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag 
minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát. 
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést 
hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás 
munkanaponként 9-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot
megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.
Amennyiben az újbóli kiszállítás sikertelen volt, az újboli kiszállítás költsége a Vevőt terheli. Ennek 
összege kiszállításonként 1000 forint + ÁFA. Az itt leírt általános szállítási szabályokon felül a 
Webáruházakban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek és költségek, 
kedvezmények eltérnek. A szállítási díjakról itt olvashat, amely oldal jelen ÁSZF részét képezi.

3. Kellékszavatosság
A Vevő az EUROMARKNET Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő 
Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági 
igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves 
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
A Vevő – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, 
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a 
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is 
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.



A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Vevő közvetlenül a vállalkozással 
szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén 
vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba 
jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Szolgáltató csak akkor mentesül a 
szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája Vevő részére
történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Szolgáltató nem köteles a Vevő kifogásának 
helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű 
használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási 
teher megfordul, vagyis vita esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés 
időpontjában fennállt.

4. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a 
fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a 3. pontban meghatározott jogát vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti.
A termék akkor minősül 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 igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 
két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
A Szolgáltató 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 Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén 
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét 
Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött 
fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre 
vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás
1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és 
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

6. A vásárlástól való elállás joga
6.1. A Webáruház vásárlóit, mint fogyasztót (továbbiakban Fogyasztó) megilleti a távollevők között 
kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék 
kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.



A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is 
megilleti az elállás joga.
6.2. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által 
eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:  szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a
Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy
a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által 
nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett 
kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 
Felhasználó személyére szabtak;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül 
más termékkel.
Bővebb információt az elállási jogról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elállási és 
fogyasztóvédelmi jogról készített tájékoztatójában olvashat: http://www.nfh.hu/node/2709
6.3. A 6.2. pontban leírt, korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a 
termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés 
megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő 
elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a 
határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 
napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Határidőt 
megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig 
postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem 
vesz át. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen 
felül egyéb költség nem terheli.
6.4. A Webáruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen 
használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.
A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő 
kárai megtérítését.
6.5 Elállásra vonatkozó igényt a Vevő emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon 
jelentheti be, lehetőleg az erre a célra létrehozott „Elállási nyilatkozat” formanyomtatványon, amely
innen letölthető. A vásárló az elállási szándékát a Korm. rendelet mellékletében található 
nyilatkozatminta útján is közölheti. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.
6.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszautalja a termék 
vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló 
részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más 
olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával, illetve 
kivéve, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást 
kért, ez esetben a többletköltséget a Szolgálató nem köteles megtéríteni. A Szolgálató azonban 
jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a 
Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: ilyenkor a Szolgálató a kettő közül
a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszaküldött termék Szolgálató részére történő 
visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a 
jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti 
vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló 
részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

6.7. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további 
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba velünk a Kapcsolat menüpontban látható elérhetőségeink 
valamelyikén. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt 
olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

7. Felelősség korlátozása

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR


A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását.
A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, 
bármilyen okból is következtek be:
Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű 
megváltozása.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház 
akadálytalan működését és a vásárlást.
Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött 
termékértékelést a Webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzéteheti. A 
termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt 
megjelenéséhez hozzájárul.

8. Adatkezelési tájékoztató
8.1 Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált 
felhasználók személyes adatainak védelmét.
Az EUROMARKNET Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével 
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, megrendelések teljesítésének 
céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében illetve 
hírlevél küldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt 
személyes adatait.
8.2. A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál vagy regisztráció nélküli vásárlásnál
kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és regisztráció nélküli vásárlást kezdeményező 
felhasználók
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a regisztráció vagy a regisztráció nélküli vásárlás során 
megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), 
Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az EUROMARKNET Kft. munkatársai.
– A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a MTVPM Bt. 
(2030 Érd, Gyűszűvirág utca 16.) megismerheti a csomag kézbesítéséhez.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését 
követően 30 napon belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház 
oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes 
adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek 
módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben 
kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 
napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban 
megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor 



haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:
eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt 
termékek listája)
kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé 
termékeket)
regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási 
adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai 
védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt 
olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
8.3 Hírlevél küldése
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa 
önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozott felhasználók
A kezelt adatok köre: a felhasználók által a hírlevél feliratkozáskor megadott név és email cím.
Az adatgyűjtés célja: hírlevél küldése
A hírlevél NAIH azonosítója:
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az EUROMARKNET Kft. munkatársai.
A megadott adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A 
hírlevélről történő leiratkozási lehetőség az Adatkezelő által küldött levél alján biztosított a 
leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A
levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail 
cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken 
történő adat törlési igény esetén 5 munkanapon belül. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek 
tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet.
8.4 .A Webáruház működéséhez szükséges adatok kezelése
Az adatkezelés célja: a Webáruház látogatása során az EUROMARKNET Kft. a szolgáltatás 
teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a 
látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP 
címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, a 
Webáruházban eltöltött időtartam.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 
mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak 
részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.
A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a 
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. 
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége 
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de 
kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

9. Panaszkezelés



A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési
cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével. A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal 
megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, 
illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal 
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
a vásárlónak átadja. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a 
Webáruház harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a 
Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról 
felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a 
panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a 
vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.
A Vásárló panasza esetén a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:
Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu).

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai 
Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető 
igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén 
mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban
letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon 
átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon 
kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el 
ingyenesen és gyorsan. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg 
regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai
Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: 
http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be 
és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel 
kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes 
felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em.
310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, 
onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

10. Szerzői jogok
A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, logó, 
termékkép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és 
időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. A Webáruház szerzői és egyéb 
jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a 
jogsértővel szemben.

11. Felhasználási feltételek elfogadása
A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat 
tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja. A jelen általános szerződési 
feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Melléklet: 
Elállási nyilatkozat 

http://www.panaszrendezes.hu/
http://plusskozlekedes.hu/elallasi_felmondasi_nyilatkozat.pdf

