
1. Bevezetés 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.olvibabashop.hu 
weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő 
(továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon 
technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. 
A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 
  

2. A Szolgáltató 
Név:Tóthné Korbeák Nóra EV. 
Székhely: 2740 Abony Bodócs köz 14. 
Levelezési cím: 2740 Abony Bodócs köz 14 
Képviselő neve: Tóthné Korbeák Nóra 
Adószám: 59446208-1-33 
Nyilvántartási szám: 57482194 
Számlavezető pénzintézet: Otp Bank 
 
Számlaszám: 11773456-02056894 
 E-mail cím: olvibabashop@gmail.com 
Honlap: olvibabashop.hu 
 
  

 Az új KATA törvény hatálybalépése miatt Kizárólag magánszemély felé 
értékesítünk terméket. 
 

3. A honlapon folytatott tevékenység 

 Az Olvi babashop webáruház háztartási papír és vegyi áru, baba és gyermek ruházti termékek, 
játékok, könyvek egyéb kiegészítők, pelenkák, popsikrémek és egyéb babafelszerelések online 
kiskereskedelmével foglalkozik.  
 

A termékek részletes leírása az adott árucikk információs oldalán olvasható. Az itt található adatok 
tájékoztató jellegűek. A webáruházban megjelenített termékképek adott esetben megjelenítéstől 
függően (pl.: monitor beállítás) minimális mértékben (pl.: színárnyalat) eltérhetnek a valóságtól. 

Az árak forintban értendők. Az eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak 
ÁFA tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget, mely költség a vásárlót terheli. 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

  

4. Felhasználási feltételek 
4.1. Felelősség 

A Vásárló a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem 
vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos 
gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a 
Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy 
a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 

A Vásárlók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) 
a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató 
jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért 
felelősséget nem vállal. 



4.2. Szerzői jogok 
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így 
kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! 

  

5. A honlapon történő vásárlás 
5.1. Megrendelés folyamata 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A 
honlapon a Vásárló menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva 
találhatók meg.  

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő 
összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet 
lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a 
megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. 

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges 
darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. 
Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti 
az adott tételt. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási 
folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli 
vásárlásra. 
 
 
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak 
megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási 
cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres 
regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának 
törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A 
hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai 
frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival 
harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail 
címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail 
címének és jelszavának megadásával folytatható. 
A megrendelés következő lépéseként a felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti 
minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli 
hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, 
akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, és e-
mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) 
észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. 
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. 
Ön a „Megrendel”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell 
tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget 
von maga után. 
  
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy 
a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok 
módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott 
megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. 
  

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. A visszaigazoló e-mail 
tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, 
árát, a fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel 
kapcsolatos megjegyzéseit. 

5.3. A szerződés létrejötte 



A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton 
megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem 
előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének 
rendelkezéseit. 

5.4. A szerződés iktatása 
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, 
utólagosan nem hozzáférhető. 

  

5.5. Számla 
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a csomaggal együtt küldi ki, vagy személyes átvétel 
esetén adja át a Vásárlónak. 

 
5.6. Fizetés  /banki előreutalás vagy árufizetés/ 

5.6.1. Banki előre utalás 
A rendelés feldolgozását követően e-mailben küldjük az utalási adatokat. A pénz beérkezését 
követően kerül a csomag kiszállításra, melyről e-mailben értesítjük. 
Utaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett: Tóthné Korbeák Nóra 
Bankszámlaszám: 11773456-02056894 
Bank: Otp Bank 
 
Az előre utalást kérjük 3 munkanapon belül teljesítse. Ha nem érkezik meg az összeg, akkor 
megrendelése törlődik. 

5.6.2 Árufizetés /utánvétel/ 

Készpénzben, vagy bankkártyával kerül kiegyenlítésre a végösszeg az Ön által megadott címen, 
átvételkor. 
A szállítás díja: súlytól függően a sávosan meghatározott mindenkori szállítási díj, d ezen felül az 
utánvét kezelési díja  

50.000ft árufizetési összegig +470 ft. 

100.000ft árufizetési összegig +835ft 

200.000ft árufizetési összegig +1195ft 

 

Ebben az esetben is a Magyar Posta szállítja ki. 

 

5.7. Szállítás 
Kiszállításra csak Magyarország területén van lehetőség. 

A csomagokat a Magyar Posta szállítja. 

Szállítási határidő: A csomag feladásáról a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére e-mailben.  

A feladott csomag a feladást követő1-2 munkanapon belül érkezik meg a címzetthez. 

Amennyiben a termék nincs raktáron, a Szolgáltató egyeztet a Vásárlóval a beszerzés várható idejéről. 

Szállítási költségek 
 Üzleti csomag: 
2 kg- ig 2305ft 
5 kg- ig 2585ft 
10kg-ig 2795ft 
20kg-ig 3420ft 



 
  

6. Elállási jog 
6.1. 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 Fogyasztó). 

A fogyasztó a  megrendelés átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől 
indokolás nélkül elállhat. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles 
eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában 
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére 

A Fogyasztó az elállás esetén köteles a megrendelt terméket 14 napon belül visszaküldeni a 
szolgáltatónak a kiállított számlával együtt. A visszaküldött termék árát  a termék visszaérkezését 
követően tudjuk visszautalni. 

Szolgáltató neve címe: 

Tóthné Korbeák Nóra 

2740 Abony, Bodócs Köz 14. 

 

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.  

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.  

6.2. 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 elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó 
személyére szabtak. 

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást 
követő felbontása után nem küldhető vissza. 

  

7. Szavatosság 
7.1. Kellékszavatosság 

Vásárló 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 Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves 
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a 
termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a 
Vásárló érvényesíteni már nem tudja.  

Vásárló – 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 Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással 
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

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

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval 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 Vásárló részére történő 
átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Vásárló 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 Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. 

. 

7.2. Termékszavatosság 
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a 
Fogyasztónak minősülő a Vásárló – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként a Vásárló 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 Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) 
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak 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 Vásárló a 
gyártóval szemben érvényesítheti. 

Használtruha esetében sem szavatossági sem kellékszavatossági igényt nem tudunk teljesíteni. 

7.3. Jótállás 
A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 
A szavatossági igényeit a Vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 

Név: Tóthné Korbeák Nóra 
Levelezési cím: 2740 Abony Bodócs köz 14. 
E-mail cím: olvibabashop@gmail.com 
  

8. Jogérvényesítési lehetőségek 
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

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

Név: Tóthné Korbeák Nóra 
Levelezési cím: 2740 Abony Bodócs köz 14 
E-mail cím: olvibabashop@gmail.com 



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

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

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval 
való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló 
számára: 

 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: 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/ 

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

 Bírósági eljárás kezdeményezése: 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 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

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

9. Egyéb 
9.1. ÁSZF, árak módosítása 

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 Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges 
hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és 
csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 

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


9.2. Technikai korlátok 
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak 
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A 
Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, 
ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

9.3 Vonatkozó jogszabályok 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól; 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 


