Általános Szerződési Feltételek
Jelen ÁSZF 2020.03.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult
egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a
http://www.goldybau.hu/ weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak meghatározása tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok
bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok
rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.
A Szolgáltatónak semmilyen magatartási kódex nem áll a rendelkezésére, továbbá ezeknek nem veti
alá magát.
A webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között
adásvételi szerződés jön létre. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló magára
nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán
jognyilatkozatot tesz. A szerződéskötés nyelve a magyar.
A Szolgáltató webáruházában elérhető termékek tulajdonságai és azok árai megegyeznek a
Szolgáltató üzleteiben megtalálható termékekkel, illetve azok áraival. Amennyiben valamely termék
csak a Szolgáltató üzletében vagy csak a webáruházban érhető el, e tény az adott termékre
vonatkozó információk között feltüntetésre kerül.
A webáruházban közzétett termékek egyes esetekben megadott dátumig vagy a készlet erejéig
állnak rendelkezésre. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban közzétett termékekből
teljes készlet álljon rendelkezésre és a Vásárlót a termék elérhetőségéről megfelelően tájékoztassa.
Mindazonáltal a Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha bármilyen rajta kívül álló okból
a termék elérhetőségéről nem tud gondoskodni.
A webáruházban minden termék képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló
számára a termék kiválasztását. Mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon
található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen
látottaktól.
A webáruházban közzétett termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára
vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a
termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás
tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a webáruházban vagy

a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal
rendelkezik.
A webáruházban történő vásárlással, a meghirdetett termékekkel kapcsolatos kérdései, észrevételei
esetén, a „Szolgáltató adatai” között és az ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül kaphat további
tájékoztatást.
Ahol jelen ÁSZF fogyasztót említ, azon a Ptk. és a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint
meghatározott fogyasztót kell érteni.

1. SZÁMLÁZÁS
A megrendelt termék feladását követően a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre
elektronikus számlát küld a Vásárló részére. Az elektronikus számla tartalmazza a megrendelt
termék(ek) adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és
szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget.
Amennyiben a megrendelt termék jótállás alá esik, a jótállási jegy a számlával együtt átadásra kerül
a Vásárló részére.
Az ön által megadott telefonszámon SMSben is értesítjük

2. ELÁLLÁSI JOG
A) Szolgáltató elállási joga
A Szolgáltatót megilleti az elállás joga, ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt,
amely a készletből kifogyott és Szolgáltató már nem tudja azt a megfelelő időn belül beszerezni.
Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vásárló
részére. Elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy
esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából.

B) Vásárló, mint fogyasztó jogszabályon alapuló elállási joga
Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, elállási jog illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a webáruházban
vásárolt termékek vonatkozásában az alábbiakban meghatározottak szerint:
Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
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.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján)

az alábbi címre: 7261 Taszár, Kinizsi Pál utca 8.
vagy e-mailben az alábbi postafiókra: info@goldybau.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.

C) Az elállás joghatásai:
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a felkínált, legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
Fogyasztó köteles a Szolgáltató postai címére 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 a Fogyasztó viseli. A Szolgáltatónak az utánvéttel
visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
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.
A Fogyasztót nem illeti meg az elállási joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt
esetekben, így különösen
1. 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;
2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

3. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
Kellékszavatosság
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az
átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem tudja érvényesíteni.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató 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 a Vásárló
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Vásárló kellékszavatossági igényeit a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a
Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban mára Fogyasztó
köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – e fejezet 1. pontban
meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
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.

Termékszavatossági igényt a Vásárló a termékgyártó 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 a Vásárlónak kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás 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.
Felhívjuk a 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
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a fogyasztóval kötött szerződések esetében
jótállásra köteles.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.
mennyiben az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a
Fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a
szavatosság esetében. Így lehetősége van - az előző pontban meghatározott sorrend szerint kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól
függetlenül megilletik.

4. Panaszkezelés
Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével
kapcsolatos észrevételeit, kifogásait az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be,
postai úton: 7261 Taszár, Kinizsi Pál utca 8.
vagy e-mailben: info@goldybau.hu
Az e-mailben küldött reklamációkra és egyéb megkeresésekre 2 napon belül válaszolunk.

