
ÜZLETSZABÁLYZAT 

  

A BabyCenter Shop üzemeltetője: 

  

Mayer és Fiai 2010 Kft.- továbbiakban (Eladó, Szolgáltató)  6640 Csongrád, Fő u. 7. 

Adószám:                    22696526-2-06 

Cégjegyzékszám:       06-09-015495 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága) 
 

Telefonszám:             +36 70 458-3016 

E-mail: babycentershop@gmail.com 

 

https://babycentershop.hu           www.babycentershop.hu 

 

Tárhely szolgáltató: 

Cégnév:                                       Bolthely.hu Kft. 

Székhely:                                     Bolthely.hu Kft. - 3300 Eger, Pacsirta út 10 

Adószám:                                     14591385-3-10 

Cégjegyzékszám:                          10-09-028990 

Kapcsolattartó elérhetősége:           info@bolthely.hu 

  

A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára, akik az itt ismertetett üzletszabályzatot 
elfogadják és nincs kizáró törvényességi ok pl. cselekvőképességük korlátozott. 
 
A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a 
későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal. 

   

REGISZTÁCIÓ  

Az weboldalon található termékeket  tetszés szerint böngészheti, a 
rendeléshez  regisztráció nem szükséges.  

A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia: 

Belépési név 
 
Jelszó 

Teljes név 

http://bolthely.hu/_modules/babycenter
http://www.babycentershop.hu/
mailto:info@bolthely.hu


Valós e-mail cím 

  

Ezen adatokat, belépés után a "Személyes adatatok" menüpontban, szükség esetén bármikor 
megváltoztathatja. Többi személyes adatot pl. cím, csak rendeléskor kell megadni.  

A regisztrációban rögzített adatok valódiságáért a Vevő felelősséggel tartozik. A 
regisztráció befejezése után a Vevő, a megadott felhasználónévvel és jelszóval tud belépni a 
rendszerbe.  

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül 
visszautasítsa, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja. Az 
üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell 
venni és alkalmazandóak az Értékesítési Rendszer használata során. 

  

VÁSÁRLÁS  

Lásd a "Hogyan rendeljek ?" menüpontban! 

  

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS: 

Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az 
adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóban kerül.  

 
Lásd továbbá a termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás pont alatt. 

   

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:  
 
A vásárló a rendelés leadásakor elolvassa az üzletszabályzatot és elfogadja az általános 
szerződési feltételeket, így ezzel tudomásul veszi, hogy az eladó felé, fizetési kötelezettsége 
van. 

Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja 
jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban 
rögzített menetével. 

Az Eladó köteles az Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 
haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének 
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 
48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség, 
vagy a szerződéses kötelezettség alól. 
  

Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak 
tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos rovatokat 



maradéktalanul kitölti. Ennek helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő zavarokért, 
károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó 
felelősséget nem vállal. 

Az esetlegesen hibásan leadott rendelésekre vagy hibásan leadott adatokra vonatkozóan a 
honlap e-mail címére (babycentershop@gmail.com) vagy kapcsolattartónk (Mayer Márk 06-
70-458-3016) részére tehet bejelentést.  
  

Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és 
minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt 
követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, 
kivéve a bizonyítható rejtett hibát. 
  

A kiszállítást megelőzően az Eladó vagy a kiszállító pl. posta értesítést küld a Vevőnek a 
konkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben 
vagy telefonon vagy SMS-ben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a 
rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem 
megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.  

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan 
sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét 
megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a 
Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez 
a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt 
szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor. 

  

A szállítási költség a Vevőt terheli. Részletek a "Szállítási díjak" menüpont alatt 

  

Elállási jog gyakorlásának menete 

  

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje 
(a továbbiakban jelen pontban:  Fogyasztó). 

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló 
szerződés esetén 

1. terméknek, 
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 
3. több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolgáltatásnak, a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 



személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a 
szerződéstől indoklás nélkül elállni. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a 
feltüntetett email, vagy postai címre, a Szolgáltató részére, vagy felhasználhatja erre a célra 
a letölthető dokumentumok közül az elállási nyilatkozatot. A Fogyasztó határidőben 
gyakorolja elállási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a 
Szolgáltató részére. 

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

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a 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 vagy telefaxon 
keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a 
Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként 
adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére 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. 

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, 
ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Ha a szolgáltató azonban nem vállalja e 
költségek viselését, a szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában 
átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót 
semmilyen más költség nem terheli. 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a 
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért 
fizetett) 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, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt 
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

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

A 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 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 fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog 

  

 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. (pl. cumi, kozmetikumok, étrend-
kiegészítők). Ez esetben, azonban, ha a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel, 
vagyis a terméket még nem vette használatba, úgy visszaküldhető a termék. 

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:  

Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az 
Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, 
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 

  

Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt 
pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető 
érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be: 

- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hálózati hiba vagy program ill. szerver hiba, 
ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt 
és a vásárlást. 

- Bármely papír vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése. 

  

Az Értékesítési Rendszer (a bolthely.hu) nem az eladó tulajdona csak, mint szolgáltatást veszi 
igénybe, így ennek műszaki és jogi viszonyaira nincs ráhatása feltételezi, hogy a szolgáltató 
mindenben megfélően és törvényesen jár el. 

  

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, 
vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a 
kapcsolódás és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik. 

  



A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a 
behatolóktól.  
 
Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal 
kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs. 
 
Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az 
Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők. 
 
Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást 
követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak. 

  

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő 
rovására elkövetett csalás miatt. 

 
Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó 
szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő 
semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye. 
 
 

SZÁLLÍTÁS: 

Általános feltételek 

Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett 
szállítási határidők alapján, de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 7 napon belül 
teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 7 napon belül nem 
biztosítható, az Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. 
A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról. 

Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által 
megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti 
kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura. 
Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, 
akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik. 

Szállítás egyszerű postai csomagban 

 
Az árut az Eladó a megrendelés beérkezését követően, határidőn belül postázza a postai 
továbbítás feltételei szerint, a Vevő által megadott címre. Amennyiben a kézbesítő a 
megadott címen a címzettet nem találja, a csomagról értesítést hagy. A küldemény ezután az 
értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott 
hivatali idő alatt vehető át. 

 
 

FIZETÉSI MÓDOK:  



- Fizetés készpénzzel, utánvét 

 
Az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő postásnak - futárral kért 
szállítás esetén a futárnak - az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt 
összegnek megfelelően.   

  

 
- Fizetés készpénzzel, személyes átvételkor 

 
Az áru ellenértékét személyes átvételkor az előre kiválasztott üzletben kell kifizetni a 
rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. 

  

- Előre utalás  

Az áru ellenértékét és a szállítás költségét az Eladó „Vevőszolgálat” menüben megjelölt 
bankszámlaszámra utalja át. Az átutalás maradéktalan teljesülése után kezdi meg az Eladó a 
termék kiszállítását.  
Megjegyzés rovatba a név beírása elég. 
Kérem, hogy utalását csak azután indítsa el, amíg nem kap egy visszaigazoló emailt, 
amelyben tájékoztatjuk, hogy a megrendelt termék készleten van-e vagy beszerezhető!!! 

  

ADATVÉDELEM: 
 
 Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak 
érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában 
megfeleljen a jogszabályoknak. 

 
 A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi 
LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. 
 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.  
 A tagok (vevők) adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják. 
 A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között 
kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

Kellékszavatosság: 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően.  
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó 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.  
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 
1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.  
A Felhasználó – 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 Felhasználó 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 Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés 
költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott 
okot.  
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a 
hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.  
A Felhasználó 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. A Szolgáltató 
csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a 
termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a 
Szolgáltató nem köteles a Felhasználó 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 
Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. 
 
 
 
Termékszavatosság 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a 
Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint –a kellékszavatosságban 
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  
Termékszavatossági igényként a Felhasználó 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 a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 
forgalmazójával szemben gyakorolhatja.  
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak 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 kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése 
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági 
igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
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 
vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés 
napja. 

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

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 Felhasználó érvényesíthet. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását 
követően lépett fel, így például, 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 Felhasználó: 

 elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést 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 Felhasználónak okozott érdeksérelmet. 

 ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő 
határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a 



Felhasználónak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – 
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 Felhasználó 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. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó 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 Felhasználó 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 kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

Felhasználót 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 Felhasználót a jótállásból 
fakadó jogok a kellékszavatosság, termékszavatosság pontban meghatározott 
jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A jótállás tehát nem érinti a Felhasználó 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 Felhasználó 
békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Békéltető testület eljárásának 
kezdeményezése menüpont alapján. 

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 
érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság 
és termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 
 
 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 
  

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 
 

Név:Mayer és Fiai 2010 Kft.  
Levelezési cím: 6640 Csongrád, Fő u.7.  
Telefonszám: +36/70-458-3016  
E-mail cím: babycentershop@gmail.com 



 
 
Jogérvényesítési lehetőségek: 
 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja 
 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

 
Név: Mayer és Fiai 2010 Kft 
Levelezési cím: 6640 Csongrád, Fő u.7. 
Telefonszám: +36-70-458-3016 
E-mail cím: babycentershop@gmail.com 
 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a 
szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a 
Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról 
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli 
panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább 
részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A Szolgáltató a telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 
közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg 
megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

A Szolgáltató minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

  
 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
  
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, 
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és 
kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint 
illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak 
nyitva Felhasználó számára: 

 
 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 
 



Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal 
fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását 
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

  

Szolgáltató területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

 Levelezési cím: 6721 Szeged, Tisza L. krt. 11. 

Ügyfélszolgálat címe: 6701 Szeged, PF: 12. 

 Telefonszám: +36 62 541 737 

E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu 

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti 
Megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok: https://jarasinfo.gov.hu/ 
Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján 
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng
=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy 
a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat 
elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül 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. 
 
 
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a 
békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval 
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 
céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület 
elnökéhez kell írásban benyújtani. 

 
 
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Csongrád Megyei Békéltető Testület. 

Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti
https://jarasinfo.gov.hu/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. 

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön 
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és 
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval 
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Bírósági eljárás kezdeményezése. 

 Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. 

 


