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Általános szerződési feltételek!

 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem 
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop 
működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a 
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.tehergumi97.hu) és aldomainjein történő 
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
 http://www. tehergumi97.hu/informaciok/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://www. 
tehergumi97.hu/aszf.pdf

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Bejegyzett név: Fakobak 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Fakobak 97 Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Felső Tisza part 28. fszt. 1.

Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 4

Cégjegyzékszám: 06-09-017221

Adószám: 23374016-2-06 

Alapítás dátuma: 2011.05.26 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog 
az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) 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. 
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A jelen Szabályzat 2018. március 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató 
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 
11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy
rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát 
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, 
nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon 
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő 
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE:

A megjelenített termékek online módon és helyszínen is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan 
megjelenített árak – beleértve az akciós árakat is - forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.
A termékárak nem tartalmazzák a szállítás költségét, illetve a szerelési szolgáltatások és szerelési 
segédanyagok árait. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! 

Szolgáltató a weboldalon közétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal a feltétellel, hogy a módosítás 
mindig a weboldalon való megjelenéssel együtt lép életbe. A módosítás az árváltozás időpontja előtt már 
megrendelt áruk vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja, kivéve, ha az árváltozást adatbeviteli 
vagy egyéb hiba okozta. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadja el Szolgáltató a 
weboldalnak a keresőkben tárolt változatát. 

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az ár összehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl. árgép, 
árukereső stb) a termékek mellett megjelenő árak - az eltérő időben történő frissítések miatt - esetenként 
eltérhetnek. Minden esetben a weboldalunkon szereplő árak az érvényesek. 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A 
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem 
vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség 
miatt, vagy ha a részleteket nem kellő alapossággal adja vissza a Felhasználó monitora. 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról 
és annak pontos időtartamáról. 

RENDELÉS MENETE: 

1) Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is 
megkezdheti a vásárlást. 
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2) Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

3) Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár 
tartalmát a „kosár megtekintése/kosár ikon” linkre kattintva. 

4) Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább 
vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt 
termék darabszámát. A „törlés” linkre kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség 
véglegesítéséhez a „frissítés” linkre kattint a Felhasználó. 

5) A Felhasználó a termékekhez kapcsolódóan a szerelési szolgáltatásokról érdeklődhet a helyszínen 
vagy telefonon melyek a kapcsolat menü pont alatt elérhetőek.

6) Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a 
következők: 

7) Fizetési módok:

- Személyes fizetés: 
Fakobak 97.kft (Schlosser Szeged gumiszervíz és kamionmosó 6728 Szeged, Budapesti út 4) 
telephelyén: Üzletünkben a Felhasználó/vásárló fizethet készpénzzel illetve bankkártyával 
egyaránt. A garancia érvényesítéséhez szükséges számlát a termékkel együtt adjuk át. 

- Előreutalás: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11735005-20555038-00000000 
A pénzforgalmi jelzőszámot a 01 10 041585 cégjegyzékszámú Cégkapcsolat: OTP Dél-alföldi 
r., Szeged ( 6720 Szeged, Takaréktár u. 7. ) kezeli.
Hatályos: 2012.02.20 - ...
Előre utalásnál a rendezett számlától kezdjük meg a kiszállítást!

Szállítási költség: 
Csomag 
súlya:

Szállítási költség 
(Nettó)

Szállítási költség 
(Bruttó)

0,1-3 kg 1567 1990 Ft/cím
3,1-5 kg 1740 2210 Ft/cím
5,0-10 kg 1969 2500 Ft/cím
10,1-15 kg 2205 2800 Ft/cím
15,1-20 kg 2362 3000 Ft/cím
20,1-30 kg 2622 3330 Ft/cím
30,1-40 kg 3441 4370 Ft/cím
40,1-50 kg 3839 4875 Ft/cím
50,1-100 kg 79 100 Ft/kg

Euro raklapos

áruszállítás
Szállítási költség
(Nettó)

Szállítási költség
(Bruttó)

101-150 kg 6291 7990 Ft/cím
151-300 kg 7866 9990 Ft/cím
301-400 kg 9441 11990 Ft/cím
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Raklapos áruszállítás, illetve nagyobb mennyiségű rendelés esetén a kiszállítás meghaladhatja a 24-
48 órát.

Amennyiben a webshopban 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 vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a 
megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget 
tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag 
tartalmazza, vagy postai úton kézbesítjük. Felhasználó 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 Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése 
munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban. 

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés leadása” gombra kattintva tudja elküldeni 
megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést 
is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos 
kívánságát. 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben 
vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e 
visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a 
Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és 
annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási 
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail 
címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud 
üzenetet fogadni. 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS: 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt 
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után 
történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus
úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 48-72 órán belül. Ha a Szolgáltató és a 
Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában 
meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek 
Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 
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Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott
termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó
által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

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 teljesítés 
kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

ELÁLLÁS JOGA: 

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 
Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a 
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év 
elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen 
Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolja elállási jogát. 

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség 
viselését. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem
terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót 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. 

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát: 

- 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; 

-  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; 

- minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül 
más termékkel; 

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi 
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. 
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Szolgáltató a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti 
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a 
Fogyasztó részére. 

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

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó 
értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később 
visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. 

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. 

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a 
termékeket. 

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás 
vállalta e költség viselését. 

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által 
felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk 
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt 
következett be. 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árukat, vagy Fogyasztó 
bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni. 

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek
valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), 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 való jelzést fogad el 
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza 
Fogyasztó Szolgáltató részére. 

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését 
követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a 
termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. 
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Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 

Elállási jog gyakorlásának a menete: 

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási 
nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni. 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap 
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot 
elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email történő 
értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe. 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de 
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő 
betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell 
megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru 
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az 
utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített 
tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartamok:
 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás, az eladástól számított 1 év jótállást 
vállal az általa forgalmazott gumiabroncsokra. 

A fenti időtartamon belül a garanciális kötelezettség az abroncs meghatározott csatorna mélységéig áll 
fenn: személygépkocsi, kisteher, terepjáró abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 1,6 mm-ig 
történő lecsökkenéséig, tehergépkocsi abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3 mm-ig történő 
lecsökkenéséig, mezőgazdasági abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3,8 mm-ig történő 
lecsökkenéséig amennyiben az abroncsokat az előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen szerelték fel és 
használták. 

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a 
fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 

A garanciális igényeket a Fakobak 97 Kft.-nél vagy más a Kft-vel kapcsolatban álló forgalmazónál kell 
írásban bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

- a bejelentő nevét 
- az abroncs részletes adatait: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység 
- a hiba leírását 
- a vásárlói számla sorszámát 
- a használt járművön az abroncs felszerelési helyét, 
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- a használt jármű/gép paramétereit (abroncstípustól függően). 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). 

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles 
felvenni. 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási 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 
fogyasztót. 

 A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az 
ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 
elvégezze. 

A szavatossági igény elbírálását minden esetben az arra jogosult termék gyártója/nagyker vagy a 
garanciális elbírálásra jogosult személy végzi. Az elbírálás helyszínére történő eljuttatást és az abroncsok 
szállítási költségét a Fakobak 97 Kft-t terheli. A jogos reklamációnak a gyártói elbírálás (hivatalos gyártói 
jegyzőkönyv) alapján elismert abroncsot annak utasítása szerint a Fakobak 97 Kft. a kicseréli, vagy annak 
árát kifizeti, vagy kopás arányosan megtéríti.

Nem jogos reklamáció esetén az elbírálás helyszínéről történő elszállítás költsége a szerződött felet terheli. 

A reklamáció elbírálását a Fakobak 97 Kft. „Garanciális jegyzőkönyvben” rögzíti, amelyet később az 
igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a 
Fogyasztóvédelmi Hatóság szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a 
vásárlónak kell megtéríteni, ha: 

 a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás 
 elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be. 

Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Hatóság véleményét nem tudja elfogadni, panaszával 
bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szembeni polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK: 

Szolgáltató kötelezettségének teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes 
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna 
el. 

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a 
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat 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. 
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Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

PANASZKEZELÉS RENDJE: 

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a 
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy 
levél útján is közölheti. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz 
kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és
az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát 
átadja a vásárlónak. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját 
megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a 
Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti. 

A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is.

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

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita 
esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület 
illetékes. 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a
válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára 
feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a 
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás 
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 
felajánlására terjed ki. 

SZERZŐI JOGOK: 

A „www.tehergumi97.hu”, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az tehergumi97.hu weboldalon 
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül. 
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A tehergumi97.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén
is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal 
képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

Szigorúan Tilos, a tehergumi97.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 
visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a tehergumi97.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy 
indexelhető. 

A tehergumi97.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a 
Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér 
illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 15.000 Ft. Felhasználó 
tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi 
jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő 
felhasználóra hárítja. 

ADATVÉDELEM:
 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Hírleveleket csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@tehergumi97.hu címen.
A személyes adatok törlését az info@tehergumi97.hu címen lehet kérni.

Az oldalt készítette: 

Bejegyzett név: Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Innovip.hu Kft.
Székhely: 6723 Szeged, Gát utca 7. B. lház. 3. em. 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-021133
Adószám: 24901376206 
www.innovip.hu 
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