
Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, nem 

minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jelen 

dokumentum tartalmazza Gurishev Pavel egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató (a továbbiakban: 

Szolgáltató) által üzemeltetett www.rosegardenforkids.com weboldal (a továbbiakban: weboldal) 

használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). A jelen ÁSZF a 

Szolgáltató által a www.rosegardenforkids.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és 

kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és a Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az 

ÁFSZ hatálya kiterjed minden jogviszonyra, amely a www.rosegardenforkids.com weboldalon (a 

továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. 

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a 

következő linken közvetlenül elérhető. 

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, 

a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A webshop működésével, megrendelési, és 

szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken 

rendelkezésére állunk. 

A Vásárló a Weboldal használatával, a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja 

az alábbiakat: 

1. Szolgáltató adatai: 

 A szolgáltató neve: Gurishev Pavel 

 A szolgáltató székhelye: 1022 Budapest Lévay u. 9/b. 

 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@rosegardenforkids.com 

 Cégjegyzékszáma: 41189887 

 Adószáma: 66937317141 

 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

 Telefonszáma:0036703676743 

 Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-83799398 

 A szerződés nyelve: magyar 

 Weboldal: www.rosegardenforkids.com 

 A tárhelyszolgáltató neve, címe, e-mail címe: Wix.com Ltd.; 500 Terry A. Francois 

Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158; support@wix.com 

 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar 

jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (,,Ektv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a 

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön 

kikötés nélkül is irányadók. 

2.2. A jelen Szabályzat 2019. március 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Weboldalon történő előzetes 

tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Weboldalon történő 
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közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a 

módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A weboldal látogatói a weboldal 

használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi 

szabályozás automatikusan érvényes. 

2.3. Felhasználó/Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak 

tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az 

ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja 

el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 

2.4. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) értelmében a weboldal 

szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató fenntart 

magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, 

valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy 

azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató 

írásos hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, 

különös tekintettel a www.rosegardenforkids.com domain nevére, a Szolgáltató által foglalt 

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 írásos engedélyt ad. A 

jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak és Weboldal 

bármely látogatójának a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy 

védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 

2.5. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. 

Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal 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. 

2.6. A Vásárlók által a Weboldal 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. 

2.7. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más 

szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a  

Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

2.8. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a 

Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem 

megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség. 

2.9. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon 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. 
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3. Megvásárolható termékek köre 

3.1. A Weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre 

vonatkozóan a Weboldalon megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 

áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás vagy Foxpost automatába küldés díját. Külön 

csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

3.2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 

jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képeknél törekszünk, hogy a képek a valóságnak 

megfelelően mutassák be a termékeket, de ennek ellenére eltérhetnek a valóságostól, 

illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a 

termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az 

akcióról. 

4. Rendelés menete 

4.1. Vásárló regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

4.2. Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

4.3. Vásárló kosárba rakja a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár 

tartalmát a „kosár ” ikonra kattintva. 

4.4. Amennyiben a Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás 

folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt 

termék darabszámát. Lehetőség van a kosár nézetben a termékek törlésére (a termék képe alatt, 

Törlés gomb). Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez 

nem történne meg, a  kosár ikonra kattint a Vásárló. 

4.5. Vásárló kiválasztja a szállítási címet, a szállítási módot, melynek típusai a következők: 

4.5.1.Lehetőség van a csomagok ingyenes személyes átvételére Budapesten. 

4.5.2. A csomagok házhozszállítását a Dpd futárszolgálat végzi. Vásárló köteles a csomagot 

kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés 

esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. 

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A kiszállítás költségeit a 

megrendelés Vásárló általi véglegesítése és a fizetés előtt a Weboldal vásárlási felülete jelzi a 

Vásárló számára. A házhozszállítás díja Magyarországra egységesen bruttó 1200 Ft bank átutalás 

esetén. Készpénzben történő utánvételre kizárólag futárszolgálat esetében nyílik lehetőség. Az 

utánvételes teljesítés díja a szállítási költségen felül: bruttó 690 Ft. Minden csomag vonalkódos 

csomagcímkével van ellátva, amely lehetővé teszi a csomag díjmentes elektronikus nyomon 

követését a szállítás során és az átvételi elismervény letöltését a www.dpd.hu honlapon. Sikertelen a 

kiszállítás, ha a Vásárló a Terméket az ismételt kiszállítás esetében sem veszi át. Ebben az esetben a 

megrendelés visszavontnak tekintett. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra 

közötti időszakban. Amennyiben ettől eltérő kézbesítést szeretne a vevő, akkor a kézbesítést csak 

ajánlott postai levélként vagy csomagként (termék tulajdonságaitól függően a Szolgáltató dönti el) 

vállalja a Szolgáltató. 

4.5.3.Foxpost csomagautomatába küldés lehetősége: a Vásárló kiválasztja a legördülő listából az 

automatát. Kézbesítés a futár által a csomagautomatából való felvételt követő második 



munkanapon. A csomagot 3 napig lehet átvenni a Foxpost által sms-ben és e-mailben küldött egyedi 

nyitókód segítségével. Díja: bruttó 699 Ft. 

4.5.4.Ingyenes házhoz szállítás: minden 30.000 Ft feletti megrendelést ingyenesen  szállítunk 

házhoz, vagy a Vásárló által kiválasztott Foxpost automatába. 

4.5.5. Csomag újraküldése: amennyiben a Vásárló az értesítés ellenére sem vesz át a csomagot, és 

ezt a Szolgáltatónak nem jelzi, akkor a csomag visszakerül a Szolgáltatóhoz. A csomag 

újraküldésére csak a szállítási költség újbóli felszámításával van lehetőség.  Abban az esetben 

indítjuk útjára ismét a csomagot, ha a szállítási költség  ellenértékét a Vásárló banki átutalással 

elutalja és az összeg jóváíródott a Szolgáltató számláján. 

4.6. Fizetési módok: 

4.6.1. Bankkártyás fizetés 

4.6.2. Banki átutalás/befizetés 

Amennyiben a Vásárló ezt a fizetési módot választja, megrendelése véglegesítése után a rendelés 

végösszegét az alábbi számlaszámra köteles átutalni 3 munkanapon belül. 

Kedvezményezett: Pavel Gurishev 

Számlaszám: 11600006-00000000-83799398 

Számlavezető bank: Erste Bank 

4.6.3. PayPal fizetés 

 

4.6.4. Utánvétes fizetés: a Vásárló rendelés végösszegét a csomag átvételekor is kifizetheti. 

Készpénzben történő utánvételre kizárólag a Dpd futárszolgálattal való házhozszállítás esetében 

nyílik lehetőség. 

4.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából 

eredően a Weboldalon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert 

nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért (pl. 0 Ft). Amennyiben a Weboldalon hiba vagy 

hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a 

hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló 

ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél 

elálljon a szerződéstől. 

4.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján minden 

költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. 

4.9. Az adatok megadását követően a Vásárló a ,,Fizetés” gombra kattintva tudja elküldeni 

megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is 

küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben (az info@rosegardenforkids.com e-mail címre) egy 

napon belül jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A megrendelés feladásához 

az alább adatok megadása szükséges: Név, Irányítószám, Város, Utca, Házszám,  E-mail cím, 

Telefonszám. Az adatok megadását követően az ,,Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési 

feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót" négyzet bejelölésével a Vásárló elfogadja és 

magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF és a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató 

rendelkezéseit. Ha a Vásárló mindent rendben talált a megrendelési adatokkal kapcsolatban, akkor a 

„Fizetés” gombra kattintva megrendelését elküldi a Szolgáltató részére. Fontos, hogy a vásárlás 

folytatásához, Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia 

jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. A rendelés feladása a Vásárló számára 

fizetési kötelezettséget keletkeztet. 
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4.10. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben 

vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.Ha a Vásárló megrendelését 

már elküldte a Szolgáltató részére,és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok 

tekintetében, azt a Szolgáltató felé egy napon belül jeleznie kell. A Szolgáltató a Vásárló által 

tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb 

problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

4.11.  Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e 

visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló az 

ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak 

visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az 

számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás 

azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg a vásárlás során, vagy a 

fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Vásárlónak rendelésével 

kapcsolatos kérdése esetén a rendelési azonosítóra kell hivatkozni. 

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

5.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben 9-17 óra között történik. A megrendelés 

feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 

amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja 

teljesíteni a megrendelését. 

5.2. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított legfeljebb 30 napon belül. Ez a 

szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől való eltérést minden esetben e-mailben jelezzük. Az 

ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a 

Szolgáltató a kártérítési felelősséget kifejezetten kizárja. 

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, 

valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 

visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb 

következményei alól. 

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy 

rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja 

a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben 

történő teljesítésre kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

6. Elállás joga 

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a 

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 

szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül 

indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 

amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket 

átveszi. 



6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e 

költség viselését. 

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más 

költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó 

anyagi kár megtérítését. 

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót 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. 

6.6. A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 

követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, 

és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 

elveszíti; 

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 

által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges 

ingadozásától függ; 

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül 

más termékkel; 

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 

számított harmincadik napot követően kerül sor; 

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére 

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot 

vagy határidőt kötöttek ki; 

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését 

követően elveszíti az elállási jogát. 

6.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, 

de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére a Vásárló által 

megadott bankszámlaszámra, beleértve az eredeti szállítási díjat is (kivéve azokat a 

többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, 

legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 



6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 

alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását 

adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

6.9. Vásárló köteles az áru(kat) indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 

vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő közlésétől (1. pontban szereplő elérhetőségen, cím: 

1022 Budapest Lévay u. 9/b., e-mail cím:info@rosegardenforkids.com) számított 14 napnál 

semmiféleképpen sem később visszaküldeni. 

6.10. Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a 

termék(eke)t. 

6.11. Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. 

 

6.12. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha 

az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő 

kezelés miatt következett be. 

6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy 

Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az(oka)t visszaküldte: a kettő közül 

a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

6.14. Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató 

elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés 

alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig 

a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként 

való feladást fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat 

segítségével juttathatja vissza a Vásárló a Szolgáltató részére. 

6.15. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a Vásárlót terheli. 

6.16. A Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Korm. rendelet itt érhető el. 

6.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

6.18. Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található 

elérhetőségeken. 

6.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

7. Jótállás, szavatosság 

Kellékszavatosság 

7.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával? 

Vásárló a Weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF


7.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján? 

A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog 

teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével 

összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan 

állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a 

jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a 

hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől 

elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy ha a jogosultnak a 

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 

helye. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét? 

Vásárló 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. 

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

Vásárló és Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a 

teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 

megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A 

teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, a Weboldalt üzemeltető 

vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles 

bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 
7.6. Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

7.7. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

7.8. 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. 



7.9. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét a 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 Vásárló felelős. 

7.10. 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 Vásárlónak kell 

bizonyítania. 

7.11. 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. 

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás 

8.1. Vásárló és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a 

fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

8.2. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak 

nyugtával). 

8.3. A Szolgáltató a Vásárló bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles 

felvenni. 

8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell 

bocsátani. 

8.5. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor 

nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a 

békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles 

értesíteni a Vásárlót. 

8.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és 

azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 



8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt 

napon belül elvégezze. 

9. Vegyes Rendelkezések 

9.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, 

az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

9.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás 

csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy 

alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy 

kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel 

vagy kikötés szigorú betartásához. 

9.3. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

10. Panaszkezelés rendje 

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a 

szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonszámon, e-mail 

címen, vagy levél útján is közölheti. 

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló 

a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a 

panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s 

annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 

elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző 

hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

10.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

E-mail cím: kapcsolat@nfh.hu 

11. Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon, illetve itt. 

 

Budapest, 2019.03.17. 

../Documents/Adatkezelési%20tájékoztató.pdf


2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Gurishev Pavel, cím: 1022 Budapest Lévay u. 9/b., e-mail: info@rosegardenforkids.com 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt 

 

 


