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AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház 

szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az 

űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén 

a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház 

szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem. 

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI: 

1. Termék kiválasztása 

2. A kosár használata 

3. A megrendelés összeállítása 

4. Számlázási adatok megadása /regisztráció 

5. A megrendelés elküldése 

6. A megrendelés visszaigazolása 

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE: 

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést 

emailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. 

(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, 

akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a 

szolgáltatást igénybe venni.) 

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és 

arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan 

tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak 

tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

4. A szerződés iktatásra kerül/, a későbbiekben visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre 

nem utal. 

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának 

megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget 

tartalmazza, úgy a „Mennyiség”oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt 

mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „Kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni 



kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „X” „Termék eltávolítása” gombot. 

A rendelés során a fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. 

Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább képet de még nem véglegesítette a 

megrendelést úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső 

sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. 

A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI 

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. 

ÁRAK 

A Webáruházban közzétett árak végleges árak AAM számlát állítunk ki nem tartalmaz 27% áfát. 

A megrendelés visszaigazolása: 

Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül (48 órán belül) visszaigazolni. 

Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a 

kiszállított terméket átvenni. 

A megrendelés feldolgozása: 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08-12 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen 

időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a következő napon kerül feldolgozásra. 

A megrendelés teljesítése: 

A megrendelt termékeket a visszaigazolásban jelzett időpontig kiszállítjuk.. 

KISZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL. 

1. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi. 

2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét 

ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

3. Személyes átvétel csak a Kolontári telephelyen lehetséges. 

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK 

. Banki átutalás (előre utalás) 

ELÁLLÁSI JOG 

A webáruházban megrendelt RAKTÁRI termékekre alkalmazandó általános elállási jog gyakorlása: 

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 

naponbelül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy 

felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy 

felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a  



szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a 

tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől 

számított 14 nap. 

Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik. 

Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. 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. A vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 

gyakorolja elállási jogát 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi 

címre: 8468 Kolontár Bezerédi u.1 

Az elállási jogot egyedi termék megrendelése estén nem tudjuk alkalmazni. 

A vásárló az egyedi termék megrendelése estén kimondottan nyilatkozik arról, hogy az 

egyedi 

termék összes műszaki paraméterét úgy adta meg és a késztemék ennek megfelelően 

kifejezetten az 

ő kérése és egyedi elképzelései alapján készül, hogy az más számára nem képvisel 

használati 

értéket, ezért számára kötelező a termék kifizetése és átvétele. 

. A vállalkozó az impregnálószer esetleges rossz minőségéért felelősségre nem vonható 

mivel azt nem ő gyártotta. 

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a 

miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési 

móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen 

többletköltség nem terheli. 



A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem 

igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő 

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a 

termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 

meghaladó használat miatt következett be. 

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Moza manufaktúra 8468 Kolontár Bezerédi u.1 

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 fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

**A megfelelő jelölendő 

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL  

SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a Moza manufaktúra hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

 A vállalkozó az impregnálószer esetleges rossz minőségéért felelősségre nem vonható mivel azt nem 

ő gyártotta. 

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 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 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 a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől 

számított egy hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés 

teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 

érvényesítheti.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással 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 . A teljesítéstől számított 

hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a 

teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát 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 öt 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. 

3. JÓTÁLLÁS 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén szerződés/ 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Moza manufaktúra 

jótállásra 

köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Termékcsere egyedi és raktári termékre termékekre 1 éven belül beépítés és felületkezelés előtt. 

Beépített és felületkezelt termékre csak abban az esetben érvényes a jótállás, amennyiben 

bizonyítható, hogy termék helytelen gyártása következtében alkalmatlan a használatra és a hiba már 

a beépítés előtt is fennállt, de azt ésszerű módon nem lehetett megállapítani, ilyen tipikus esetek 

lehetnek: Mállás, színtartás hiánya, porozitás. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 



hiba oka a beépítés során, vagy azután keletkezett. A vállalkozó az impregnálószer esetleges rossz 

minőségéért felelősségre nem vonható mivel azt nem ő gyártotta. 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 

egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 

jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA 

1. SZEMÉLYES BEJELENTÉS 

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta 

tónál (8468 Kolontár Bezerédi u.1). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról 

jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: 

– a vásárló nevét, címét, 

– a termék megnevezését, vételárát, 

– a vásárlás időpontját, 

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, 

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 

– a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben 

rögzíti. 

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

2. ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS 

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (8468 Kolontár Bezerédi 

u.1) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (cementlapgyar@gmail.com). 

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, 

– a termék megnevezését, vételárát, 

– a vásárlás időpontját, 

– a hiba bejelentésének időpontját, 

– a hiba leírását, 

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése: 

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja 

bejelenteni: 



Levelezési cím: 8468 Kolontár Bezerédi u.1 

Telefonszám: +36-30-256-8754 

Email cím: cementlapgyar@gmail.com 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144. 

Telefonszám: +36-1 450-2598 

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen 

keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül 

rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják 

mailto:cementlapgyar@gmail.com


érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum 

két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban 

kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. 

[http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-

gyakorikerdesek-es-valaszok] 

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: 

webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az általános jogszabályok az 

irányadóak. 

 

Kolontár 2021.01.01 

Tóth Péter Ügyvezető 


