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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

https://kampitspince.hu/webaruhaz 
hatályos ettől a naptól: 2020-12-01 

Letölthető/nyomtatható itt: https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/ASZF_kampits.pdf  

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 Szolgáltató weblapján 
(https://kampitspince.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan 
elérhető a következő weboldalról: https://kampitspince.hu/aszf/   és letölthető az alábbi linkről: ÁSZF – 
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/ASZF_kampits.pdf  

1. Szolgáltatói adatok 
Vállalkozás rövidített neve: Kampits Ernő Ferenc 

Székhely:                       9730 Kőszeg Deák Ferenc utca 3.D.lh. 3.em. 5.ajtó 

Tevékenység kezdete:  2001. augusztus 13. 

Adószám:                         74584756-1-38 

Nyilvántartási szám:      12587429 

Főtevékenység:  012101  Szőlőtermesztés 

Nyilvántartó szerv:  Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (NAV) 

Telefonos elérhetőség: +36 20 824 8862 

Bankszámlaszám: OTP: 11773470-30093605 

Működési engedély száma: HU02210904001 

Elektronikus elérhetőség: kampitspince@gmail.com 

2. A tárhely-szolgáltató: 

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. 

Telefon: +36 (21) 200 0040 

E-mail cím: admin@megacp.com 

Weboldal: www.3in1.hu 

 Szerződés nyelve: Magyar 

3. Alapvető rendelkezések 
3.1. 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, 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. 

https://kampitspince.hu/webaruhaz
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/ASZF_kampits.pdf
https://kampitspince.hu/aszf/
https://kampitspince.hu/aszf/
https://kampitspince.hu/aszf/
mailto:kampitspince@gmail.com
mailto:admin@megacp.com
http://www.3in1.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor
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3.2. A jelen ÁSZF 2020. december 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató 
jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 
11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy 
rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

3.3. Felhasználó, 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 weboldal tartalmának megtekintésére. 

3.4. 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. 

4. Regisztráció/vásárlás 
4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a 
weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez 
hozzájárul. 
4.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A 
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő 
elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, 
más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, 
vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 
5.1.A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben 
adókat, de a vállalkozás alanyi adómentes kategóriába tartozik. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 
házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít 
meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként 
szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges 
kinézete miatti különbözőség miatt. 

5.3. Alkoholtartalmú termékek megrendelését csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudja a 
Szolgáltató teljesíteni. Kiszállításkor a megrendelő személye beazonosításra kerül. 

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

5.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, 
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült 
árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a 
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő 
szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

5.6. Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, 
amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. 
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek 
akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk 

https://kampitspince.hu/adatkezeles/
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érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a 
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

6. Rendelés menete 
6.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is 
megkezdheti a vásárlást. 

6.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

6.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár 
tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. 

6.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. 
A „törlés – X” ikonra kattintva, vagy a termékmennyiség csökkentésével törölheti a kosár tartalmát. 
Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint a Felhasználó. 

6.5. A felhasználó kiválasztja a szállítási/fizetési módot, majd tovább megy a PÉNZTÁRHOZ. Az esetleges 
kuponkódot ezen a felületen adhatja meg, melynek mértéke a rendelés összesítőjén kerül 
feltüntetésre.  Megadja a szállítási és számlázási címét, elérhetőségeit. A megrendelő ezen menüpont 
alatt köteles a hatályban lévő ÁSZF–t elolvasni és annak elfogadását jelölni. 
6.6. 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. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat 
a szerződéstől. 
6.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget 
tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. 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 8-17 óra közötti 
időszakban. 

6.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” 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. 

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

6.10. 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 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, 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. 

7. Fizetési módok 

7.1. Online bankkártyás fizetés (SIMPLEPAY) 

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL 
protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank 
fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok 
szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. 

https://kampitspince.hu/szallitas-es-fizetes/
https://kampitspince.hu/szallitas-es-fizetes/
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2021/01/otp_fizetes.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2021/01/otp_fizetes.pdf
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Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati 
dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP 
Csoport tagja. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple 
egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik 
fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési 
eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple 
tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.  

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?  

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával 
elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. A 
tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetéseredményéről Ön e-mail 
útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára. 
Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal 

7.2 Utánvétel 

Fizetés a futárnál, készpénzben. 

7.3. Banki átutalás 

Előre utalás bankon keresztül, szállítás az összeg beérkezését követően. 
Kedvezményezett neve: Kampits Ernő 
Bankszámlaszám: 11773470-30093605-00000000 (OTP Bank) 
Közlemény: kérjük, írja a rendelésszámot a közleménybe (visszaigazoló e-mailben megtalálható) 

8. Szállítási költség 
8.1. GLS Futárszolgálat: a házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi, melynek ellenértéke szállításonként 
bruttó 20.000 Ft értékhatárig 2600 Ft, 20.000 Ft – 30.000 Ft –ig 4.000 Ft, 30.000 Ft felett 6500 Ft, 
melynek összege a webshop felületén, illetve a küldött számlán is feltüntetésre kerül. Minden 
munkanapon az előző munkanap délelőtt 9 órától aznap délelőtt 9 óráig beérkezett megrendeléseket 
összekészítjük és átadjuk a futárnak, ők pedig a szokásos eljárásmenetben az átvételt követő 
munkanapon kézbesítik a vásárlónak a csomagot. 
8.2. Házhoz szállítás esetén (csak Kőszeg és Szombathely területén, lásd kiszállítás) 5000 Ft felett a 
szállítási díj 0 Ft. 5000 Forint alatt a 8.1. pont árazása érvényes.  
9. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 
9.1. 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. 

9.2. Általános teljesítési határidő: 2-6 munkanap, 

9.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a 
vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 

9.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, 
a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi 
a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, 
feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. 

https://www.simple.hu/Fooldal
https://gls-group.eu/HU/hu/kontakt/elerhetoseg
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9.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó 
(jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 
harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot. 

9.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a 
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 

9.7. A Felhasználó (azaz a vásárló) póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a 
meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni. 
9.8. 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 visszatéríteni. 

10. Elállás joga 
10.1. 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 Fogyasztó (azaz a vásárló) 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. 
10.2. 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. 

10.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó elállási nyilatkozat mintája a jelen ÁSZF 
1. számú melléklete. 
10.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e 
költség viselését. 

10.5. 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. 

10.6. 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. 

10.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

o romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

o olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. borok, egyéb italok). 

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

o olyan alkohol tartalmú 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; 

o olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése 
céljából. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/elallasi-nyilatkozat_Kampits-Pince.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/elallasi-nyilatkozat_Kampits-Pince.pdf
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10.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti 
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a 
Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. 
10.9. 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. 

10.10. 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. 

10.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 
napon belül. 
10.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja 
a termék(eke)t. 

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

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

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

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

10.17. 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, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy 
futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 

10.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! 

10.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet itt érhető el. Ezen kormányrendeletben szereplő elállási/felmondási nyilatkozatminta itt 
érhető el. 
10.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 
10.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található 
elérhetőségeken. 

10.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti 
meg. 

10.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 

 

11. Elállási jog gyakorlásának a menete 

https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Elallasi-nyilatkozat-xoda.pdf
https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Elallasi-nyilatkozat-xoda.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/elallasi-nyilatkozat_Kampits-Pince.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/elallasi-nyilatkozat_Kampits-Pince.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
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11.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató 
elérhetőségein jelezni. 

11.2. 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 keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe. 

11.3. 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. 

11.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely 
a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából 
adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban 
is gyakorolja elállási jogát. 

11.5. 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 tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

12. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó/Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

 Ügyfélszolgálat helye: 9725 Kőszegdoroszló, Pogányok Szőlőhegy 28-29. 1786/1. hrsz. 

 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Szerda 15.00 – 19.00 

 Telefon: +36208248862 

 Internet cím: kampitspince.hu 
 E-mail: kampitspince@gmail.com 

12.1 Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó/Szolgáltató üzletében 
(ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol. 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a 
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, 
illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozik. 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó 
a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a 
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak 
egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. 
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén 
a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak 
megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra 
vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc 
napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb 

https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Elallasi-nyilatkozat-xoda.pdf
https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Elallasi-nyilatkozat-xoda.pdf
https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Elallasi-nyilatkozat-xoda.pdf
mailto:kampitspince@gmail.com
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határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a 
vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 
közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a fogyasztó neve, lakcíme, 

 a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

 a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és 
egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

 a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a 
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

 a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, 

 a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

 telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, 
és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával 
– annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint 
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita 
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során 
nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

12.2 Fogyasztóvédelmi eljárás 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. 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 fővárosi és megyei 
kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/ 
12.3.Bírósági eljárás 

Bírósági eljárás. 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. 

12.4.Békéltető testületi eljárás 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói 
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető 

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/
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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 vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében 
fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, 
továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési 
kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének 
biztosítása”). 

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. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik 
hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása 
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A 
fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló 
törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság 
kiszabása. 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a 
számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, 
nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de 
legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető 
testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi 
eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. 

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

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell 
írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá 
bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki 
címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok 
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

 a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

 ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület 
megjelölését, 

 a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
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 a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 
megkísérelte a vitás ügy rendezését 

 a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem 
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 

 a testület döntésére irányuló indítványt, 

 a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz 
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt 
egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

12.5. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefonszám: 06-72-507-154 
Fax: 06-72-507-152 
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 
Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 
Fax: 06-46-501-099 
E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

http://www.bekeltetes.hu/
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
mailto:abeck@pbkik.hu
mailto:mbonyar@pbkik.hu
mailto:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
mailto:mariann.matyus@bkmkik.hu
http://www.bacsbekeltetes.hu/
mailto:eva.toth@bmkik.hu
mailto:bekeltetes@bokik.hu
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Telefonszám: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszám: 06-62-554-250/118 
Fax: 06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310 
Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Telefonszám: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: hkik@hkik.hu 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 
Telefonszám: 06-32-520-860 

mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:bekelteto.testulet@csmkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@gymskik.hu
mailto:korosi.vanda@hbkik.hu
mailto:hkik@hkik.hu
mailto:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
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Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszám: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Telefonszám: 06-82-501-026 
Fax: 06-82-501-046 
E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 
Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 
Telefonszám: 06-88-429-008 
Fax: 06-88-412-150 
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

 12.6. 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 

mailto:nkik@nkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:kamara@tmkik.hu
mailto:vmkik@vmkik.hu
mailto:bekelteto@veszpremikamara.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
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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 

13. Szavatosság 

Hibás teljesítés 

13.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a 
kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés 
időpontjában ismernie kellett. 

13.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a 
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

Kellékszavatosság 

13.3. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

13.4. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy 
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó 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 Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja 
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is 
áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a 
vállalkozás adott okot. 

13.5. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

o Felhasználó 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. 

13.6. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

13.7. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
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o A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy 
a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A 
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles 
bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is 
megvolt. 

Termékszavatosság 

13.8. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

o Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági 
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

13.9. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

o Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. 

13.10. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

o 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. 

13.11. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

o Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

13.12. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

o Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése 
esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

13.13. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

o 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. 

13.14. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni 
hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, 
illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

14. A szavatossági igény esetén történő eljárás 
14.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a 
fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
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14.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak 
nyugtával). 

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

14.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 
köteles felvenni. 
14.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátani. 

14.6. Ha a Szolgáltató 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. 

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

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

15. Vegyes Rendelkezések 
15.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes 
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte 
volna el. 

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

15.3. 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 az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy 
lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

15.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

16. Külföldre történő értékesítés 

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai 
Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország 
területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó 
rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely 
tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely 
valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag 
végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. 
Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, 
ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. 

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami 
szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. 

https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Panaszfelveteli-jegyzokonyv-xoda.pdf
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Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel 
kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy 
ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. 

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi adókat tartalmazza, de alanyai adómentes 
szolgáltatás miatt ÁFA tartalmat nem! 

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben 
valósul meg (HUF) 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a 
szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás 
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama 
szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, 
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára 
nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem 
magyarországi vásárlóknak is. 

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely 
más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben 
megjelölt szállítási módon. 

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet 
a nem magyarországi vásárló is. 

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar 
vásárlót ez a jog nem illet meg. 

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat 
nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, 
Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára. 

17. Panaszkezelés rendje 
17.1. 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. 

17.2. 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. 
17.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 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. 
17.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Panaszfelveteli-jegyzokonyv-xoda.pdf
https://xoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/Panaszfelveteli-jegyzokonyv-xoda.pdf
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17.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 

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 

18. Adatvédelem 
Tudomásul veszem, hogy Kampits Ernő e.v. (9725 Kőszegdoroszló, Pogányok Szőlőhegy 28-29. 1786/1. 
hrsz. adatkezelő által a(z) kampitspince.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim 
átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok 
köre az alábbi: név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken 
tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  

18.1. Elállási nyilatkozat (minta) 

(Kérjük, hogy jelen elállási nyilatkozat kitöltése előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési 
Feltételeket. A jelen nyilatkozatot csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa 
vissza. Köszönjük.) 

Címzett: Kampits Családi Pince 

9725 Kőszegdoroszló, Pogányok Szőlőhegy 28-29. 1786/1. hrsz.  

Alulírott ……………………………………………….………… kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi 
termék(ek) megvásárlására irányuló szerződés tekintetében: 

Megrendelés időpontja: 

Megrendelés száma: 

Utalványkód: 

Ügyfél/megrendelő neve: 

Ügyfél/megrendelő címe: 

Ügyfél/megrendelő számlaszáma: 

Megrendelt termék(ek) megnevezése: 

Kijelentem, hogy a megrendelt terméket nem kívánom igénybe venni. 

Kérem, hogy a már teljesített ……………………………………….,- Ft összeget részemre visszautalni 
szíveskedjenek. 

Kelt: 

http://jarasinfo.gov.hu/
http://simplepay.hu/vasarlo-aff
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Ügyfél/megrendelő aláírása 

18.2. PANASZFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (minta) 

Cégnév:  Kampits Ernő 

A szolgáltató székhelye:   9725 Kőszegdoroszló, Pogányok Szőlőhegy 28-29. 1786/1. hrsz. 

Ügyfél neve: 

A rendelés száma: 

Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe: 

Telefonszáma és e-mail címe: 

Az értesítés módja: 

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja: 

A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével: 

A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen 

Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke: 

Dátum: 

jkv felvevő ügyintéző                                                          panaszt előterjesztő ügyfél 

aláírása                                                                                                          aláírása 

A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem: 

Dátum: 

ügyfél aláírása 

19. Letöltés 

Általános szerződési feltételek (.pdf 172 KB) 

GDPR szerinti jegyzőkönyv adatvédelmi incidensről 

GDPR szerinti adatok törlése 

20. Mellékletek 

Elállási nyilatkozat (letölthető) 

https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/ASZF_kampits.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/ASZF_kampits.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/gdpr_incidens-jegyzokonyv.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/gdpr_nyilatkozatok-torlesrol.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/elallasi-nyilatkozat_Kampits-Pince.pdf
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Panaszfelvételi jegyzőkönyv (letölthető) 

kampitspince.hu   webshop oldalának képi és szöveges elemei a Kampits Ernő e.v. tulajdonát képezik, 
ezek felhasználása nem engedélyezett, illetéktelen felhasználás esetén a szükséges jogi lépések 
megtételére kerül sor. 

Copyright © 2021. www.kampitspince.hu & Kampits Ernő 

https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/panaszfelveteli_jkv_Kampits-Pince.pdf
https://kampitspince.hu/wp-content/uploads/2020/12/panaszfelveteli_jkv_Kampits-Pince.pdf
https://xoda.hu/

