Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (kockaritkasagok.hu) és aloldalain
létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
az oldalról letölthető.

A szolgáltató adatai:
Név: Czakó Erika Egyéni Vállalkozó
Nyilvántartási száma: 51822918
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Jászberényi Járási Hivatal
Adószáma: 68491615-1-36
Statisztikai számjel: 68491615-4791-231-16
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 5100 JÁSZBERÉNY, GYÖNGYÖSI ÚT 16/A.
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
support@tarhely.eu
Bankszámlaszám: OTP 11773456 01367816
Adatkezelés nyilvántartási szám:
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36-308354970
e-mail: hello@kockaritkasagok.hu
Az általános szerződési feltételek elfogadása, a szerződés létrejötte
A vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Az
elfogadással szerződés jön létre a Szolgáltató és a vásárló (továbbiakban
felhasználó) között. Ha a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem veheti
igénybe az oldal szolgáltatásait, nem vásárolhat az oldalról, nem küldhet
megrendelést sem.

Amennyiben elfogadja azt, megrendelése után visszaigazolást kap, mellyel
létrejön a szerződés. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik
meg, nem köteles a terméket megvásárolni.
A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban
megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere az irányadó. A
szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezési vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre.
A termék lényeges tulajdonságai
A termékek lényeges tulajdonságait megtekintheti a felhasználó a termékeket
bemutató oldalon. A termék árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, melyek nem
tartalmazzák a szállítás költségét.
Szállítás
A szállítási határidó a termékeket bemutató oldalon található. A kiszállítás előtt
minden esetben értesítést kap a felhasználó, aki kiszállításkor köteles a csomag
sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás előfordulásakor a helyszínen
jegyzőkönyvben kell rögzíteni annak tényét, mértékét.
A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében, a fogyasztó elállásával,
csereigényével összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő
visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatjuk fel
utánvétellel vagy portóval.
Termék vásárlására irányuló szerződésnél a fogyasztó elállása esetében a
vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszatérítendő összeget,
amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem
igazolta a vállalkozás felé, hogy a terméket visszaküldte. Javasolt tehát a termék
visszaküldését igazoló dokumentum másolatát haladéktalanul megküldeni a
vállalkozás részére, annak érdekében, hogy a vállalkozás minél gyorsabban
intézkedjen a termékért fizetett összeg visszatérítéséről. (frissítve 2016.11.02)
Fizetési módok
Személyesen az áru átvételekor, Jászberényi átvételi ponton – utánvéttel –
Előre utalás
Elállási jog – a felhasználó részére:

Ön 30 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a
szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 30 napon belül indoklás nélkül
felmondani a szerződést.
Az elállási határidő az attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön
vagy az Ön által megjelölt , a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi. (Több termék együttes rendelése, azok külön szállítása esetén az utolsó
termék átvételétol.)
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: Czakó Erika 5100 Jászberény,
Gyöngyösi út 16/a hello@kockaritkasagok.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi nyilatkozatát.
Az elállás joghatásai
Ha Ön ettől a szerződéstől , haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön
által kifizetett termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön
más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem
terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a
terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni, vagy
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 30 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költéségét Ön viseli. Ön
kizárólag akkor vonható felelősségre, a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett
be. Az azon túlmenő időtartammal használt termékben keletkezett
értékcsökkenést Ön köteles téríteni számunka.
Elállási nyilatkozat minta tartalmi elemei
Címzett adatai:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételének
tekintetében:
A szerződéskötés időpontja:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, és a jótállásról
Ön a szolgáltatótól hibás teljesítés esetén, a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szerint.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már
a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot
üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó
részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,
hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a
termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy
akár csak nyugtával).
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy 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.
A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze.

CSOMAGOLÁS, ÁRAK

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét. A termékek mellett feltüntetett árak
minden esetben a bruttó árat jelölik, melyek tartalmazzák a 27%-os általános
forgalmi adót.

ELÁLLÁSI JOG

A vásárlás a 45/2014 sz. Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre.
Megrendelése az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a
Ptk szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban
jön létre, a szerződés adatait 30 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján
iktatjuk. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn
belül elektronikus úton hozzáférhetővé tesszük. Webáruházunkban kizárólag 18
éven felülieket szolgálunk ki. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a
megrendelést visszatartsa további adategyeztetésig, amennyiben annak a
gyanúja merül fel, hogy kiskorú vagy illetéktelen adta le a rendelést.

A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a
valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott
adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus
továbbítására. A szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton a
hello@kockaritkasagok.hu e-mail címről haladéktalanul visszaigazolja.
Amennyiben erre a visszaigazolásra a regisztráció elküldésétől számított
legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati
kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a
szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik. Ez a visszaigazolás kizárólag az igénybe vevő
megrendelésének hatályosulását, a szolgáltatóhoz történt megérkezését igazolja.
A visszaigazolás még nem tekinthető az igénybe vevő által elektronikusan
elküldött ajánlat elfogadásának, tehát nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az így
visszaigazolt megrendelés esetén a szolgáltató még nem köteles a termék
leszállítására, mivel ekkor a felek között még nem jött létre a szerződés, így az
igénybe vevő sem követelheti a szolgáltatótól a szerződés teljesítését.
Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat
vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem
megfelelő, akkor a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további
adategyeztetésig visszatartsa, végső esetben törölje. A szolgáltató a LEGO
előírásai alapján kereskedelmi mennyiség kiszolgálását megtagadhatja, a

visszaélések elkerülése miatt fenntartja a jogot, hogy az ilyen tételeket,
rendeléseket törölje.

A szolgáltató a visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés
teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb 48 órán belül emailben értesíti az igénybe vevőt a megrendelés elfogadásáról és a szerződés
teljesíthetőségéről azzal, hogy tájékoztatja igénybe vevőt a megrendelés
tételeinek összekészítéséről, csomagolásáról. Ez az e-mail minősül a szolgáltató
elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön.

A szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt – és esetlegesen Vevővel leegyeztetett –
termékeket átadja a megrendelésben szereplő szállítónak vagy biztosítja a bolti
átvételt a visszaigazolásban szereplő határidőn belül. Személyes átvét esetén a
termékek elérhetősége kizárólag Vevő telefonos értesítését követően biztosított.

Vevő vállalja a Szállítás menüpontban feltüntetett szállítási költség megfizetését –
a személyes átvétel ingyenes -. Az át nem vett áruk szállítási költségét
kintlevőség-kezelési cégnek adjuk át.

Vevő 30 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás pontos feltételei: Vevő
elállási jogát gyakorolhatja a termék kézhezvételének napjától -illetve a szerződés
megkötésének napja és a termék átvétele közti időszakban is- ha eddig az
időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek
kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termek
kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig. Írásban történő
elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén az
elállási nyilatkozatot 30 napon belül elegendő elküldeni.

A szolgáltató a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog
gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. Amennyiben Vevő nem minden, a megrendelésében szereplő

termék tekintetében gyakorolta az elállási jogát, a szolgáltató nem köteles
visszatéríteni a szállítási költséget. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A
szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárának megtérítését.
A panaszok kezelése
Természetesen elsődleges feladatunknak érezzük, hogy minden vásárlónk teljes
mértékben elégedett legyen cégünkkel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy
panasszal szeretne élni. Ezt megteheti fenti elérhetőségeinken. Megvizsgáljuk és
orvosoljuk azt, amennyiben indokolt. Írásbeli panaszát 30 napon belül
megválaszoljuk. A válasz másolati példányát megőrizzük.
Online vitarendezési platform:
Panaszát online felületen is előterjesztheti a következő oldalon:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&
lng=HU
Hogyan működik a rendszer?


Panasztétel
Nyújtsa be az online vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos
panaszát.



Vitarendezési testület kiválasztása
Egyezzen meg a kereskedővel, hogy melyik független szervet kérik fel a
vitájának rendezésére.



Megszületik az eredmény
A vitarendezési testület rendezi a vitát

Panaszával fordulhat még:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)

Mobil: 20/373 2570
e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
webcím: www.ec.europa.eu
ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja weboldalunkon.

