Fogyasztói tudnivalók és garancia
1) A Szolgáltatásról:
A megrendelés tárgyát képező termék lényeges tulajdonságairól a kosár tartalma szerint Megrendelőnek
kötelessége meggyőződni, hogy az rendelkezik-e az általa kivánt tulajdonságokkal.
A megrendelés bruttó végösszege a kosár alján olvasható a megrendelendő termékek listája alatt. A
szállitási költségek pontos kalkulációjáról nem minden esetben tudunk biztosat mondani, ugyanis az MPL
közleményeiben dijait jogosult értesités nélkül módositani. Egyebekben az általunk ismert legfrissebb
kalkuláció alapján a szállitási költségek előre megismerhetők a szállitási feltételeink alatt található
táblázatból.
Szerződő Szolgáltató:

Laki-Tech 2002 Kft.

Cégjegyzékszám:

01-09-205512

Kamarai nyilvántartási szám:

FE12923812

Székhely:

1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 142.

Levelezési cím:

8052 Fehérvárcsurgó, Jókai M. u. 12.

Statisztikai számjel:

69312823960923115.

Adószám:

12923812-2-43

Bankszámlaszám:

10402908-50526765-57761002

Fogyasztószolgálat (hétköznap: 8-16 óráig):

06-22/578-030

Fax:

06-22/578-031

E-mail általános informálódás esetén:

info@lakitech.hu

E-mail panasz esetén:

lakitech1@t-online.hu

2) Termékszavatosság:
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A
vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a
fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó
előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más
módon történik.
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.
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Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónek 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.

3) Kellékszavatosság:
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás
teljesítésért kellékszavatossággal tartozik, ha a teljesítés időpontjában (a vásárláskor) a termék nem felel
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, feltéve, ha
szerződéskötés időpontjában (vásárláskor) fogyasztó nem ismerhette a hibát.
A hibát a felfedezést követően késedelem nélkül közölnünk kell az eladóval. Fogyasztói szerződés esetén
ennek 2 hónapon belül kell eleget tennünk. Kellékszavatossági igény a vásárlástól (teljesítéstől: amikor a
terméket a birtokunkba adták) egy év alatt elévül. Fogyasztó szerződések esetén az elévülés két év.
Amennyiben a fogyasztói szerződéssel használt dolgot vásárolunk, akkor két évnél rövidebb elévülési
időben is megállapodhatunk, de ez egy évnél rövidebb idő nem lehet.
Fogyasztó Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás 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 a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a csomag
kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül visszatéríti a megrendelt termék(ek) árát. A postaköltség
a Fogyasztót terheli.
Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a
fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó
előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más
módon történik.
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Fogyasztó 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.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén
túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot
üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó
köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Az Ügyfél termékmegrendelés köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot ellenőrizni és hiánytalan
teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést
tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen
jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
4) Jótállás:
Az Üzemeltető a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat, vagy valamely termékre az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezése
szerinti kötelező jótállás vonatkozhat. A weboldalon a termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a termék
szerződéses és / vagy kötelező jótállás alá esik-e.
A kötelező jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalahat, ez esetben a jótállás tartamára
az lesz az irányadó.
Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban
vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék vásárlónak történő átadása)
után keletkezett.
A jótállás a jogosultnak (elsősorban a Fogyasztónak) jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a
jótállást vállaló kötelezettel (Üzemeltető) szemben.
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A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére
történő átadásával kezdődik. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a
terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz
eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a
fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A Termékekre vonatkozó
jótállási jegy papír alapon vagy elektronikus jótállási jegy formájában kerülhet átadásra – e-mailben vagy
letölthető dokumentumként – a Fogyasztó részére. Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus
dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában
a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a
jótállási idő végéig biztosítani kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására
legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát
– a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylattal érvényesíthetőek.
Ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy
a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán –
feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a
fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó
előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más
módon történik.
Ha jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos
leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk
kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére
visszatéríteni.
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Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik
napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási
cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a
fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási
cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A garancia gyártási- és anyaghibákra vonatkozik, rendeltetésszerű használat esetén. A jótállási jegyen
feltüntetett időtartamig biztosítjuk a szervizszolgáltatást. A nem garanciális esetek szállítási és
vizsgálati díját a vásárló fizeti. A Szolgáltatónak nem áll módjában visszavenni sérült, hibás terméket,
melyet a Fogyasztó károsított meg annak kézhezvételekor. Fogyasztó kizárólag akkor vonható
felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.
Fizetős csomagként visszaküldött hibás terméket nem áll módunkban átvenni.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja,
elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtériteni az ebből fakadó
többlet-költségeket.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa csak, mint fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre fogyasztó, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje) érvényesítheti.
5) Elállás:
A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.) pontjára és (4) bekezdésére
tekintettel Fogyasztó 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le,
- amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi;
- több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy
a Fogyasztó által megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
- több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
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Nem illeti meg fogyasztót az indoklásnélküli elállás joga a következő esetekben:
-

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;

-

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;

-

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

-

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek
ki;

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles jelezni (például telefonon vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére a termék visszaküldése előtt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elállási / Felmondási nyilatkozatminta
Címzett: *
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 Vevő(k) neve:
A Vevő(k) címe:
A Vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. E-mail-en keresztül történő jelzés esetén az e-mail elküldésének időpontját, a postai úton
írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató.
Szóban tett elállási nyilatkozatát a Fogyasztónak minden esetben írásban is meg kell erősítenie a fenti
határidőn belül.
Elállás esetén a fentebb leírt módon megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül
megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a
Terméket a Weboldalon. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket postai úton,
futárszolgálat segítségével visszajuttatni az Üzemeltető részére a Termék kézhez vételétől számított 14
napon belül. A Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie. Üzemeltető pedig köteles
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Fogyasztó
által kifizetett Termék(ek) teljes összeget visszatéríteni, azonban az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig
visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a megrendelt Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt
visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Szolgáltató minden jogszerű esetben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak a megrendelés törlését.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kell
alkalmazni, kivéve, ha a Fogyasztó a más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;
e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

6) Vitarendezés
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak illetve Vevőnek mégis valamilyen
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát hétköznapokon 8-16 óra
között személyesen, telefonon, illetve Fogyasztószolgálati időtől függetlenül e-mailen, vagy levél útján is
közölheti:
-

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 142

-

E-mail panasz esetén: lakitech1@t-online.hu

-

Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/22 578-030

-

A szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt levelezési címei: 8052 Fehérvárcsurgó,
Jókai M. u. 12.
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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.
Szolgáltató az irásbeli panaszt legkésőbb 30 munkanapos határidővel kivizsgálja. A vizsgálat eredményét
a Szolgáltató a megkeresés módjával, illetve egyéb eseti megállapodás alapján a panaszos által
kérelmezett úton közli a panaszossal. Ez a levél tartalmazza a panaszos Érintett panaszára adott érdemi
választ, megjelölve a jogérvényesítési lehetőségek esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait,
valamint az arra rendelkezésre álló határidőket. Szolgáltató a panaszt esetlegesen elutasító álláspontját
megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a
Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Ezen eljárás eredménytelenségének esetén Érintett számára további vitás kérdések esetén a következő
jogorvoslati utakat állnak rendelkezésre:
 A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából fogyasztó Vevő eljárást kezdeményezhet
a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél:
Békéltető testületek
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.
Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra
kizárólag a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A
Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot is.
 Amennyiben a Szolgáltató és fogyasztó Vevő közötti esetleges fogyasztói jogvita a felek közötti
kommunikáció során nem rendeződik, fogyasztó a felügyeleti hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Panaszbejelentés
 Amennyiben fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz ezen hivatkozásra kattintással megtekinthető
elérhetőségeken:
Bp., Pf. 144
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási
hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon
országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei:
http://jarasinfo.gov.hu
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
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 Amennyiben adatkezeléssel Érintett nem elégedett, és / vagy nem ért célt adatvédelmi
tisztviselőnkkel folytatott, adatkezeléssel kapcsolatos probléma megoldására irányuló
együttműködése, úgy Üzemeltető Szolgáltató felelősségi körébe tartozó adatkezelésekkel
kapcsolatos adatvédelmi incidensek és egyéb adatvédelmi problémák bejelentésére a NAIH
rendszerében van további jogorvoslati lehetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 Határon átnyúló jogvitáknál esetén jogaink érvényesítéséhez forduljon az Európai Fogyasztói
Központhoz.
 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre,
úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van választása szerinti illetékességi
alapon bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat
kell feltüntetni:
- az eljáró bíróságot;
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként
hivatkozik.
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