
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

Megjelentetés ideje: 2018. 08. 01. 

Üdvözöljük a tulelocsomag.com webáruházban! Köszönjük, hogy vásárlása során 

bennünket tisztel meg bizalmával! Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt 
figyelmesen olvassa el ezen dokumentumot, mert a megrendelése véglegesítésével Ön 
elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes 

termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben 
egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
megadott elérhetőségek valamelyikén! 

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai: 

Cégnév / Név: Kiss Zoltán e.v. 

Cím: 2040 Budaörs, Pipacs u. 23 

Telefon: +36 30 689 8923 

E-mail: info [kukac] tulelocsomag.com 

Weboldal: http://www.tulelocsomag.com 

Áruház neve: TULELOCSOMAG 

Adatvédelmi 
nyilvántartási szám: 

NAIH-116733/2017. 

Adószám: 66391571133 

Nyilvántartási szám: 34626085 

Működési engedély 

száma: 
66391571479123113 

Nyilvántartásba vétel 

dátuma: 
2013.10.08 

Bankszámlaszám: 10700268 - 68303750 - 51100005 

Kapcsolattartó neve: Kiss Zoltán 

Kapcsolattartó 

telefonszáma: 
+36 30 689 8923 

Kapcsolattartó e-mail 
címe: 

info [kukac] tulelocsomag.com 

Tárhely szolgáltató: 
Tárhelypark Kft. 
H-1122 Budapest Gaál József út 24. 

info[kukac] tarhelypark.hu 

Minimális rendelési értékhatárt állítottunk be: 3 000Ft 

 
Fogalmak 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 



Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: http://www.tulelocsomag.com weboldal, amely távollévők közötti 
kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével 
létrejövő adásvételi szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a 

felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat 
megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a 

szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a 
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz  

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés 

szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer 
keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés 

megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre 
szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát 
képezi  

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 
személy 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy  

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: 
fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön 
jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás  

Webáruházra vonatkozó jogszabályok: 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény (Ektv.); 
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); 

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; 

• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 

• Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

http://www.tulelocsomag.com/


• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes 

rendelet. 
• A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet 
• A jogszabályok elérhetőek a njt.huoldalon. 

ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása: 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), 

valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek 
megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és 

kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a 
szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog 
gyakorlásának feltételeit. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés 
részét képezi. 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult 
megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen 

elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az 
esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt 
megrendeléseket) nem érintik. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.  

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt 
szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

Árak: 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, 
az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Panaszügyintézés és jogérvényesítés: 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

• Telefon: +36 30 689 8923 
• E-mail: info@tulelocsomag.com 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt 

napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a 
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panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos 
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a 

fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a 
fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket 
garanciális probléma esetén. 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 

tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a 
fogyasztó számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói 

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

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági 
feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt 
található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Bírósági eljárás. Ügyfél 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. törvény rendelkezései 
szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön 
fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása 
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 

megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme 
alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület 
illetékes. 

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 felek között, ennek eredménytelensége 

esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó 

vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót 
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület 

elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, 
távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet 

tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának 
megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és 

tartalommal történő megjelenítését. 
 
A kérelemnek tartalmaznia kell 

1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,  
2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett 

telephelyét, 

http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista


3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett 
testület megjelölését, 

4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok 
bizonyítékait, 

5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással 

közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 
6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület 

eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél 
beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére 

nem került sor, 
7. a testület döntésére irányuló indítványt, 
8. a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek 
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli 

nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló 
egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.  

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a 
meghatalmazást. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt érhető 
el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152 
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091; 06-46-501-870 
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http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
mailto:abeck@pbkik.hu
mailto:mbonyar@pbkik.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
mailto:mariann.matyus@bkmkik.hu
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Fax: 06-46-501-099 
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62-554-250/118 
Fax: 06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259 
E-mail: szilvi@kemkik.hu 
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Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. 
Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046 
E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 
E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 
Telefonszám: 06-88-429-008 

Fax: 06-88-412-150 
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

Online vitarendezési lehetőség 

mailto:nkik@nkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:kamara@tmkik.hu
mailto:vmkik@vmkik.hu
mailto:bekelteto@veszpremikamara.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu


Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, 
így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat 

ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a 
fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná 
őket ebben. 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online 
vitarendezés eszközét. 

 
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a 
panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.  

Az online vitarendezési itt érhető 
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

Szerzői jogok: 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése 
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi 

védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található 
grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli 

felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy  
annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen 

anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való 
hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Jelen weboldal üzemeltetője, 
lásd: „Elérhetőség” – menüpont. 

Részleges érvénytelenség: 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés 

további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az 
alkalmazandó rendelkezései érvényesek. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 

szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató 
jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a 
valóságnak! 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége 

van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az 
előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő 

oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül 
számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az 

Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő 
minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő 

teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-

mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének 
hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.  

Eljárás hibás ár esetén 

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár 

esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és 
nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő 

ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz 
ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az 

ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel 
(megrendelés) esetén az Eladó felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, pontosítja azt e-

mailben, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az 
Eladó által közölt helyes áron nem köteles szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre 
szerződés a felek között. 

A honlap használata 

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók 

számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.  
 
Az áruházban található termékek között a 

VÍZ / ÉLELEM - ENERGIA - ESZKÖZÖK - ÚJDONSÁG - AKCIÓ - CSOMAGOK - EGÉSZSÉG 

menüpontok, és ezek esetleges almenüpontjai segítségével böngészhet.  

(A honlap üzemeltetője ezeken a menüpontokon kívül a későbbiekben még létrehozhat 
egyéb menüpontokat is, melyek termékekre mutatnak) 

Az említett menüpontok alatt az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan 

kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, 
árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott 

kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt 
lévő számok segítségével lapozhat.  

 
Az "Akció" menüpont alatt az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az 

"Újdonságok" alatt találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.  
 

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék nevére. 
Ekkor a "Leírás" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, 

az ÁFA összegét is tartalmazzák. 
 

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót 
kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti.   



 
Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb 

információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az 
áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek 

megtekintéséhez kérem KATTINTSON IDE. 

 
A kosár tartalmát a jobb felső sarokban található "Kosár" gombra klikkelve is 

ellenőrizheti. Itt láthatja azt, hogy a kosárba tett termék(ek)ből milyen mennyiséget 
rendelt Lehetőség van a kosár részleges, illetve teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a 

"KOSÁR TARTALMÁNAK MEGJELENÍTÉSE" gombra, majd a megrendelő felületre jutva a 
törléshez használja a termék(ek) neve mellett jobbra található „Kuka” – ikont. Ha a 

megrendelés mellett dönt, akkor adja meg a megrendeléshez szükséges adatokat, majd 
kattintson a "Megrendelés megerősítése" gombra. 

 
Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a 

megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és 
számlázási adatait. 

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail 
címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra 

megadnia adatait. „Vendégként” történő vásárlás esetén is meg kell adnia a szükséges 
adatokat, ám ebben az esetben ezeket nem tárolja el a rendszer, és egy esetleges 

későbbi vásárlás esetén újra meg kell adnia ezeket az adatokat. Sikertelen belépés 
esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a 

kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok 
módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.  

 
Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. 

Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek 
e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.  

 
Ha a vásárlás során mindent rendben talált, akkor a "Megrendelés megerősítése" gombot 

megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ekkor egy felugró ablakban a rendszer egy 
végleges megerősítést kér Öntől a vásárlási szándéka megerősítése céljából, melyet az 

„OK” – gombra kattintva tehet meg. Ha esetleg meggondolta magát, akkor a „Töröl” – 
gombra kattintva visszajut a megrendelő felületre, ahol módosíthatja, illetve törölheti 

megrendelését, adatait. 
A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti az oldal 

láblécében található „Rendeléseim” menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az 
áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden 

megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva 
lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is 
nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal.  

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére 

vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön 
minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak 
az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint  
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Ön a „Megrendelés megerősítése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti 
visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános 

szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az 
ajánlati kötöttsége alól. 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó 
legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján 

visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által 
történő elfogadásával jön létre. 

Fizetési módok 

Banki átutalás 

A termékek ellenértékét banki előre átutalás útján is rendezheti. 

Számlaszáma: 10700268 - 68303750 – 51100005 

Adatok: CIB bank 

Kedvezményezett: Kiss Zoltán 

Utánvétel 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni a 

futárnak, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Ennek többlet költsége van, mely 
a végösszeg nagyságának a függvénye. 

Átvételi módok, átvételi díjak 

Futárszolgálat 

Futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt 
helyben, személyesen veheti át. 

Csomag automata 

Magyarország nagyobb városaiban levő üzletekben megtalálható csomag automatából 
elvihető. 

Kérjük meggyőződni, hogy Önnek megfelelő helyen található-e.  

http://dev.foxpost.hu/?page_id=14 

A szállítási díjak részleteinek megtekintéséhez kérem KATTINTSON IDE. 

http://dev.foxpost.hu/?page_id=14
https://tulelocsomag.com/informacio/szallitasi-informaciok.html


Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés 

visszaigazolásától számított 5 -15, legfeljebb 30 munkanap. Ez a szállítási határidő 
tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen 

általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott 
szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.  

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre 
tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására 

részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő 
egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése 
esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 10 munkanapon belül.  

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Az adatkezelő megnevezése: Kiss Zoltán (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Az adatkezelő levelezési címe: 2040 Budaörs, Pipacs u.23 

Az adatkezelő e-mail címe: info@tulelocsomag.com 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 689 8923 

Honlap: http://www.tulelocsomag.com 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt 
személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása 

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát 
rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve 

adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató 
egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. 

 
A honlap felkeresése során a webáruház szervere bizonyos adatokat automatikusan, 

rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a 
látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző 

verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a 
webáruház honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok 

a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal 
látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, 

személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek 
felhasználásra. Amennyiben a webáruház az adatokat harmadik személy részére 

továbbítja, akkor az a személyes adatok védelmét biztosító, az információs 
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önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 
Csak abban az esetben továbbítjuk az adatokat harmadik személynek, ha ahhoz Ön 

hozzájárul, hozzájárulás nélkül pedig akkor, ha azt törvényi felhatalmazás alapján 

hatóság, vagy bíróság elrendeli. 
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így 

bármikor információ szerezhető arról, hogy mely adatokat tároljuk, és miképp történik az 
adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.  

Gyermekek személyes adatai 

A tulelocsomag webáruháznak nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől 

személyes adatot felvenni, rögzíteni. Amennyiben 14 éven aluli gyermek törvényes 
képviselője (szülője vagy gyámja) tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat adott 

át a tulelocsomag webáruháznak, akkor ezen adatok törlése érdekében a fentiekben 
felsorolt címeken fordulhat a tulelocsomag webáruháznak az adatkezelőjéhez. Ebben az 
esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.  

Sütik (cookie) kezelése 

„Süti” mi az? 

A honlap használatának megkönnyítése céljából a webáruház látogatásazonosítót, ún. 
„süti –ket” használ. A „süti-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a 

böngészőprogramról a Te számítógéped merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, 
és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „süti -k” a látogató 

személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram 
automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram 

beállításával azonban kiküszöbölheted a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. 
A tárolt „süti-ket” bármikor eltávolíthatod számítógépedről oly módon, hogy törlöd az 

átmeneti internet fájlokat. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet 
szeretnél megtudni, tájékozódj böngészőprogramod Súgó menüpontjában. 

Jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az 
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 

A honlap által használt süti-k főbb jellemzői: 

A munkamenethez szigorúan szükséges süti-k:  

Ezek a süti-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal 

alapvető funkcióinak használatát. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk 
garantálni Önnek weboldalunk használatát. Ezen süti-k érvényességi ideje kizárólag az 

Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző 
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.  



Teljesítményt biztosító süti-k:  

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal 

kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt 
személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan 

információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a 
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú 

volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges 
hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára 
biztosított élmények javításának céljával. 

További tudnivalók érdekében kérjük, KATTINTSON IDE: 

Süti-k ellenőrzése, és kikapcsolása: 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem 

lesznek elérhetőek az Ön számára. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az 
alábbi linkeken tájékozódhat: 

• Google Chrome 

• Firefox 
• Internet Explorer 11 

• Internet Explorer 10 
• Safari 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. 
§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása 

visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt 
terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági 

társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 
számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari


A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától 
számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 

kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés 
a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig 
megőrizni. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 
hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az  Ön 

igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön 
számára. 

A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig keze li. 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az 
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  

Az adatkezelés célja: 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb 
szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét 
megadni) 

A kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a 
megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 



A hozzájárulásának visszavonásáig. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes 

tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi 
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés 
időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 

adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az 
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, 

milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek 
tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását 
törvény kizárja. 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kiss Zoltán 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:  

Telefonszám: +36 30 689 8923, 

E-mail cím: info@tulelocsomag.com 
 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok 
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 

érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

• a tájékoztatáshoz való jog, 

• az adatok helyesbítéséhez való jog, 
• az adatok törléséhez való jog, 

• az adatok zárolásához való jog, 
• a tiltakozás joga. 

mailto:info@tulelocsomag.com
mailto:info@tulelocsomag.com


Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes 
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a 
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – 

amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból 
kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.  

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 

legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. 

§ (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további 
kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).  

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés 
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül 
– közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 
hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 
napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett 
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 

megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell 
jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-116733/2017. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A 

honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított 
adatkezelési tájékoztatót. 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás 
nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 

1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

2. aa) a terméknek, 
3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő 

időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 
átvételének napjától számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban 
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 
napja közötti időszakban is gyakorolja. 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása  

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre 
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - 

nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 2040 
Budaörs, Pipacs u.23, vagy az info@tulelocsomag.com emailre. 

Nyilatkozat-minta elálláshoz 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/mintalev.html 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 
a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel 
összhangban gyakorolta. 

mailto:info@tulelocsomag.com
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Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles 
elektronikus adathordozón visszaigazolni.  

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a 

szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásró l való tudomásszerzésétől számított 
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett 

teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a 
szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a 

legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával 
okozott többletköltségekre. 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén 

az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési 
móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az 

Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan 
semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul 

megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az 
Eladó-t felelősség nem terheli. 

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 

többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll 
fenn visszatérítési kötelezettségünk.  

Visszatartási jog 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó 
a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt 

visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott 
küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.  

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

A termék visszaszolgáltatása 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a 
szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől 

számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a 
termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben 
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.  

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 



A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell 
visszaküldeni. 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  

Az elállási jog kizártsága 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így 

különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott 
termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére 

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó 
személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely 

egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető 
vissza. 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) 
bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
alkalmazásával készült. 

Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy az Eladó 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 az Eladó 
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a 
szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön 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? 

Ön az Eladóval 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 Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a 
szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 

már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 
is megvolt. 

Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt 
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön 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 Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön 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 
Önnek 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. 

Jótállási feltételeink megtekintéséhez kattintson ide! 

 

https://tulelocsomag.com/jotallas.html

