
Visszatérítési szabályzat & Garancia 
 
 
 
EGYEDI MEGRENDELÉSRE KÉSZÍTETT TERMÉKEK 
Ha megrendelést ad le egy termékére, amelyet az Ön igényei alapján készül, azt kifejezetten              
Önnek gyártjuk le a megadott igények és az Ön által kiválasztott színekben, elosztásban,             
méretben. Ezért ilyen esetekben visszaküldésre, cserére, visszatérítésre vonatkozó igényt         
nem tudunk elfogadni. Egyedi rendelés küldés után, minden esetben felvesszük Önnel a            
kapcsolatot, hogy pontosítsuk a rendelésre leadott termék ismérveit. Minden egyes termék           
gyártási ideje különböző lehet, keresni fogjuk Önt megrendelése legkésőbbi gyártási és           
szállítási idejével kapcsolatban. A táska összegének kiegyenlítésével az egyedi gyártású          
termék összege bánatpénznek minősül amennyiben a vevő eláll a vásárlási szándékától. 
 
 
Elállási jog 
 
Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződésről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú             
kormányrendelet szabályozza. A törvény alapján az elállási jog a termék kézhezvételének           
napjától él; a vásárló az ezt követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog                
indoklás nélkül gyakorolható. 
 
A terméket vissza kell juttatni a webáruháznak. Erre az elállás bejelentésétől számított 14             
napon belül van lehetőség. Nem kell megérkeznie a terméknek ezen időn belül, de “útra kell               
indítani” a csomagot. 
 
Ha szeretnél élni ezzel a jogoddal, teendőid a következők: 
 
– a termék(ke)t eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan minőségi és mennyiségi           
állapotban,- valamint az elállási jogod gyakorlását egyértelműen kifejező Elállási         
nyilatkozattal juttasd vissza az alábbi címre: 
 
Erisz’92 Kft. 
2040 Budaörs, Liliom utca 2/a. 
 
Amennyiben elállsz a szerződéstől, legkésőbb az Elállási nyilatkozat kézhezvételétől         
számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi kifizetést; a           
megvásárolt termékek ellenértékét, valamint a webáruház alap szállítási díját is. A           
visszafizetés banki átutalással történik, a bankszámlaszámot kérjük, tüntesd fel az Elállási           
nyilatkozaton. A visszatérítést akkor kezdjük meg, ha a visszaküldött termék beérkezik           
hozzánk, vagy a visszaküldést alátámasztó dokumentumot küldesz nekünk. A terméket          
legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldened          
vagy átadnod. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Téged terhel. Az elállással           
érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban           
teljesíteni. 
 
Az elállási jog nem gyakorolható, ha a termék használatára sor került, vagy valamelyik             
tartozéka hiányzik. 



 
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban              
meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban         
gyakorolta. 
 
 
Termék visszaküldés lépései: 

1. Töltsd le INNEN az elállási nyilatkozatot, és hiánytalanul töltsd ki. 
2. A visszküldendő terméket minden tartozékával együtt, megfelelő módon dobozba         

csomagolva, az elállási nyilatkozattal együtt küld vissza címünkre: Erisz’92 Kft. 2040           
Budaörs Liliom utca 2/A 

3. A csomagot add át az általad rendelt futárnak. 
 
 
Garanciális ügyintézés  
 
Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben          
Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása           
elengedhetetlen. 
 
Kezelt adatok: 
 
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma. 
Az adatkezelés időtartama 
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg. 
Az adatkezelés jogalapja 
 
Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban            
ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7)             
bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1)             
bekezdés c) pont szerinti adatkezelés] 
 
Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése 
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.         
Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása            
elengedhetetlen. 
 
Kezelt adatok: 
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma. 
 
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése              
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete          
alkalmazásával készült. 
 
 
 
 



 
Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
 
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt           
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
 
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény              
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan           
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,             
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére            
Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is              
elállhat. 
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban           
Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba              
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy           
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait           
már nem érvényesítheti. 
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb              
elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az           
esetben sem köthető ki érvényesen.  
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a           
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a              
szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már             
Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is              
megvolt. 
 
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a          
szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás          
teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a           
Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák           
jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt          



termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet          
feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében          
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és           
azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak            
minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a           
Szolgáltatónak nincs felelőssége. 
 
Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt             
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését          
kérheti. 
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi              
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő            
tulajdonságokkal. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két           
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával         
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén         
Önnek kell bizonyítania. 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha          
bizonyítani tudja, hogy: 
 

● a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,          
vagy 

● a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában             
nem volt felismerhető vagy 

● a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
 



Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági         
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági       
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított          
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
Jótállás 
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról           
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles. 


