
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.novotrading.hu (továbbiakban: Webshop) 
elérhető webáruház igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. 

 
1. 

 
Vásárló a Webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 

Szolgáltató: 

Cégnév: Novotrading Kft. 
 

Székhelye: 1033 Budapest Szentendrei út 89-95. 
 

Adószáma: 14541342-2-41 

Képviselik: Dobák István 

Ügyfélszolgálat: 

Telefon: +36 1 9200 396 
 

Telefon: +36 30 961 1924 
 

Fax: +36 1 248 0397 
 

E-mail: webshop@novotrading.hu 
 
 
 

2 A WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS 
 

2.1. Regisztráció 
 

A Webshop tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára regisztráció nélkül és lehetőség van regisztráció 
nélküli vásárlásra. 

 
Ha a Vásárló regisztrálni kíván a Webshopban, úgy azt a Regisztráció > Magánszemély útvonalon teheti meg. a következő 
adatok megadásával: 

 
- Jelszó 

 
- Vezetéknév, Keresztnév 

 
- Email cím 

 
- Telefonszám 

 
- Számlázási adatok és Szállítási cím 

 
A regisztrációt követően Szolgáltató, a regisztráció megerősítéseként, automatikus emailt küld. 

 
Amennyiben valamilyen probléma merült fel, és többszöri kísérlet után sem sikerül regisztrálnia Vásárlónak, ezt a 
webshop@novotrading.hu címen tudja jelezni, a regisztrációnál használt adatok megadásával együtt Szolgáltató elvégzi a 
regisztrációt. 
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Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az 1-es pontban jelölt email címre küldött üzenetben. A regisztráció 
törlését Szolgáltató megfelelő azonosításhoz és ahhoz köti, hogy a törlésre vonatkozó email a vásárló fiókjához megadott 
email címről érkezzen, hogy biztosan megállapítható legyen, hogy a regisztráció törlését az arra jogosult kezdeményezte. 

 
Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már 
leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. 

 
A felhasználó hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló felelős. Amennyiben a 
Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy 
hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó 
használatával bármilye módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

 
Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerit frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, 
teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. 

 
2.2. Termék információk, megrendelés 

 
A Webshopban eladásra meghirdetett termékekre a Vásárló megrendelést adhat le a Webshopon keresztül az oldalra 
lépést követően. 

 
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékképek csak illusztrációk, azok 
a valóságtól eltérhetnek. 

 
Szolgáltató a megrendelés sikerességéről emailben értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is 
megtalálható. 

 
A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésre elegendő 
mennyiség a Vásárló kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfrissebb készlettel dolgozzunk). Ebben az esetben 
Szolgáltató munkatársa e-mailben vagy a Vásárló által megadott telefonszámon informálja a Vásárlót és tájékoztatja az 
alternatív megoldásokról. 

 
Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn 
belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott 
email címről küldött levéllel jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra 
feladható. 

 
2.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

 
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket ill. a Szállítási feltételeket 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A rendelés megérkezését egy automatikus email visszaküldésével 
igazoljuk, ezen visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, mely tartalmazza a megrendelt termékek árát, értékét, 
valamint a megrendelés sorszámát, melyre később hivatkozni tud. A Szolgáltató mailben értesíti az Ügyfelet, ha az általa 
megrendelt terméket átadja a kiszállítást lebonyolító vállalkozásnak. 

 
A Szolgáltató a rendelést részben, vagy egészben elutasíthatja (pl.: készlethiány esetén), erről köteles a Vásárlót 
haladéktalanul értesíteni. 

 
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időtartamon kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a Vásárló 

rendelése a munkaidőn túl vagy hétvégén érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra. 
 

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok 
tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések 
teljesítésének elkerülése érdekében. 

 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti 



szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a 
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 
2.4. Fizetési opciók 

 
- Fizetés utánvétellel készpénzben vagy bankkártyával a futárnak. Amennyiben a megrendelt termék 

csomagküldővel kerül kiszállításra, a Vásárló a megrendelés összegét a futárszolgálat megbízottjának teljesíti 
készpénzben. 

- Banki előreutalás, ez esetben a Szolgáltató, ha az összeg számláján jóváírásra kerül, akkor a csomagot elindítja. 
- A megrendelt termékek, telephelyi, személyes átvételére nincs lehetőség. 

 
2.5. Számla 

 
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy személyes átvételkor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására a 

termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. 
 

2.6. Szállítás 
 

A Webshop-ban leadott rendelések kiszállítása a szállítási címre történő futárszolgálaton keresztüli kézbesítéssel kerülhet 
sor. A Szolgáltató telephelyén személyes átvételre nincs lehetőség 

 
Amennyiben Vásárló a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, csomagküldő a kézbesítést 
megismétli. 

 
Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz. Előfordulhat, hogy előre nem látott 
esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Vásárló megadja mobil telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy a 
Szolgáltató vagy a csomag kézbesítő értesíthesse Vásárlót az érkező küldeményről. 

 
Ha a Vásárló sérülést, az átvétel során külsérelmi nyomot tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a 
kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv kibővítését. 
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően 
keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt külső/ kicsomagolás 
előtt is észlelhető sérülésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal! 

 
2.7. Szállítási költségek 

 
Bruttó 15.000 Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás díjmentes. 
Bruttó 15.000 Ft alatti rendelés esetén a házhozszállítás díja egységesen bruttó 1.490 Ft. 

 

Kivételek: 
Amennyiben 100 kg feletti a rendelés és/vagy pl. a termék méretéből adódóan  a  csomagolás  eltér  az  általánostól 
/ szakmailag szokásos mértékű /, és/vagy egy rendelt termék 40 kg-nál nagyobb súlyú vagy nagyméretű (120 cm-nél 
hosszabb), úgy a csomagolási és szállítási díjak egyedileg kerülhetnek megállapításra, melyet a kiszállítást 
megelőzően a Szolgáltató egyeztet a Vásárlóval. 

 
A külföldre történő szállítás esetében kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat az egyedi árajánlatért! 

 

Egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól. 
 

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, akkor ezen megrendeléseket a szállítási díj szempontjából 
külön vesszük figyelembe, és csak a bruttó 15.000 forintot meghaladó megrendelések kiszállítása ingyenes. 

 
2.8. Szállítási határidő 

 

Amennyiben adott rendelés beérkezik a Szolgáltatóhoz munkanapokon 15.00-ig bezárólag, és a megrendelt termék 
készleten van, szállító partnerünk (GLS) a rendelést követő 3 munkanapon belül kézbesíti azt. 

 
Kivételek: A 2.7. pontban kivételek alatt feltűntetett esetekben a szállítási határidő a fent említettektől eltérhet, 
melyet a kiszállítást megelőzően a Szolgáltató egyeztet a Vásárlóval. 



A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a 
póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. 

 
A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését 

megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a 
meghatározott teljesítési időben – és nem máskor- kellett volna teljesíteni. 

 
3. Elállási jog 

 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes 

személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikáció, ajánlat címzettje. 

 
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a 
Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 
egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. 

 
A Webshopban vásárolt termék esetében Fogyasztó jogosult, a termék adásvételére irányuló szerződés esetén, az 

átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 
 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolja elállási jogát. 

 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, írásos elállási szándékát tartalmazó egyértelmű, nyilatkozatát köteles eljuttatni 
(például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek 
igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 
előtt elküldi/ postára adja elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően 
gyakorolta. 

 
A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

 
Az elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári 
napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail 
küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott 
 küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő 
betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt 
futárnak átadja) a terméket. Az elállás feltétele a termék eredeti csomagolásában történő visszaküldése. 

 
 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e 
 költségek viselését. Szolgáltató nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a 
 Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem! Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll 
 módjában átvenni. Az elállás kapcsán a Fogyasztót, semmilyen más költség nem terheli. 

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől 
számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a 
fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy 
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 
Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. 



Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A 
Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges próba 
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - 
megtérítését. 

 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, 
kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 
4 SZAVATOSSÁG 

 
4.1. Kellékszavatosság 

 
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói 

szerződés esetén Vásárló 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 Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Minden esetben a szavatossági eljárásra vonatkozó, 
hatályos jogszabályok a mérvadóak. 

 
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény 
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 
kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos 
leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben 
– a szerződéstől is elállhat. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

 
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 

kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 
 

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl 
nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának 
bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis 
bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató 
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott 
szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles 
bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében 
érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

 
4.2. Termékszavatosság 

 
 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott 
jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban 
a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben 
érvényesítheti. 

 
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját 
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. 



Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek 
vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. 
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a 
gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. 

A gyártó, forgalmazó (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 gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
 
 

4.3. Jótállás/ Garancia 
 

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően, a Webshopban értékesített, a rendeletben 
meghatározott termékek esetében, így különösen: 

 
- Háztartási készülékek esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált 
hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, 
vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő 
tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú. 

 
- Villamos energiával működtetett konyhai kisgépek esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 
mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, 
olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, 
elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, 
forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, 
gyümölcsaszaló. 

 
- Gázkészülékek esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, 
gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa. 

 
- Motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 
kapálógép, fűnyíró, fűkasza. 

 
- Motoros kézi szerszámok esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, 
sarokköszörű, körfűrész, gyalu. 

 
- Közlekedési eszközök esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, 
elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós 
lakókocsi, utánfutó. 



- Gyermekhinták esetén, valamint bel- és kültéri, otthoni használatra szánt csúszdák és hasonló 
tevékenységet igénylő gyermekjátékok esetén 10 000 Ft eladási ár felett; 

 
- Világítástechnikai termékek esetén 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás. 

 
- Biztonsági riasztó- és jelzőberendezések esetén 10 000 Ft eladási ár felett. 

 
- Bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok esetén 10 000 Ft eladási ár felett. 

 
- Mérőműszerek, generátorok, tápegységek esetén 10 000 Ft eladási ár felett. 

 
- Sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök esetén 10 000 Ft eladási ár felett. 

 
- Az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei esetén 10 000 Ft 
eladási ár felett. 

 
 
 

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 a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 

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

 
A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet. 

 
4.3.1 Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így 
például, de nem kizárólagosan, ha a hibát 

 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak 
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató 
hibájára vezethető vissza) 

 
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül 
hagyása, 

 
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 

 
- elemi kár, természeti csapás okozta. 

 
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló: 

 
- elsősorban kijavítást követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 
Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, 
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével 
a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. Amennyiben a kijavítás valamely okból nem lehetséges, úgy Szolgáltató 
csereterméket biztosít vagy visszatéríti a vételárat. 

 
- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló 
érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a 



Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja 
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

 
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül 

érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, 
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 
3 munkanapon belüli meghibásodásból eredő, Fogyasztótól visszavett terméket megvizsgálja és amennyiben a 
meghibásodás a Fogyasztó által okozott / lásd.4.3.1 / meghibásodásra vezethető vissza, úgy jogorvoslattal éljen. 

 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő 
határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy 
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 
A jótállási kötelezettség teljesítésével, amennyiben ezen igény jogos, kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

 
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül 
Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 
A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – 
jogainak érvényesítését. 

 
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást 
kezdeményezhet, az 5.2. pontban feltüntettettek alapján. 

 
 

4.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 
 

Szavatossági igényeit a Vásárló a webshop@nonotrading.hu mail címen keresztül jelentheti be, érvényesítheti. 

Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs 
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a 
panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel és megküldi azt a 
Vásárlónak is. Jótállásra kötelezett termékek esetében a garanciális ügymenet a Szolgáltató honlapján megtekinthető. 

 
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

 
5. Jogérvényesítési lehetőségek 

 
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során 

nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: 
 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Békéltető Testület 

(Pest Megyei Békéltető Testület) 
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1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
 

pmbekelteto@pmkik.hu 
 

- Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online 
vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő 
linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 

 

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 
 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet 
hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a 
távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 

 
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. 

 
 
 

6 FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI 
 

6.1. Felelősség 
 

Vásárló a Webshop-ot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a 
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi 
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni 
arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett 
módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes 
mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

 
A Vásárlók által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett 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. 

 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira 
vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a 
Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség. 

 
Amennyiben a Vásárló a Webshop-on kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. 
Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére 
vagy annak módosítására. 

 
Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a 
Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját. 

 
6.2. Szerzői jogok 

 
A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem 

vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja 
vagy a feljogosított Vásárlója a Webshop-on, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során 
megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt 
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és 
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false


A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú 
felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson 
túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF 
egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop-on szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy 
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az 
ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató 
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.shop.jkh.hu 
domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, 
valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, 
rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató 
külön engedélyt ad. 

 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új 
adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

 
7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók a Webshop felületén keresztül történő előzetes 

tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webshop első 
használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell 
alkalmazni. 

http://www.shop.jkh.hu/
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