Általános Szerződési Feltételek
A jelen Altalanos Szerzodesi Feltetelek (a tovabbiakban: ASZF) a Hunnia Patika Bt. (szekhely: 6725 Szeged, Hajnal u.
27/A. a tovabbiakban: Szolgáltató) es a Szolgaltato altal nyujtott elektronikus kereskedelmi szolgaltatasokat igenybe
vevo Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait es kotelezettsegeit tartalmazza. (Szolgáltató és
Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen dokumentum nem kerul iktatasa, elektronikus formaban kerul megkotesre, magyar nyelven írodik es nem minosul
írasbeli szerzodesnek. Jelen ASZF elerheto, letoltheto es nyomtathato a weboldalon talalhato
https://www.gyogyszereszahaznal.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címrol.

Altalanos tudnivalok, a Felek kozotti szerzodes letrejotte
1.

Szolgaltato adatai, valamint elerhetosege:

Cégnév:
Székhelye
Cégjegyzékszám:
Bejegyző Bíróság:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Számlaszám:
Képviseli:
Telefon:
E-mail cím:
Tárhely szolgáltató adatai:

Hunnia Patika Bt.
6725 Szeged, Hajnal u. 27/A.
06-06-016801
Szegedi Torvenyszek Cegbírosaga
20925613-2-06
20925613-4773-117-06
10918001-00000104-84920000
( Unicredit Bank Szeged)
Dr. Janossy Kinga ugyvezeto
+36/20/3884618
janossy.kinga@gmail.com
Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41., info@rackhost.hu,
www.rackhost.hu

Jelen ASZF hatalya Szolgaltato weblapjaval (gyogyszereszahaznal.hu) es aldomainjeivel kapcsolatos
jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik a Magyarorszag teruleten nyujtott minden olyan
szolgaltatasra, amely az https://www.gyogyszereszahaznal.hu/ weboldalon (a tovabbiakban: Weboldal) talalhato
elektronikus urlapon keresztul torteno megrendelesre tortenik. A Weboldalon torteno vasarlast az elektronikus
kereskedelmi szolgaltatasok, az informacios tarsadalommal osszefuggo szolgaltatasok egyes kerdeseirol szolo 2001. evi
CVIII. torveny (”Ektv.”) szabalyozza, azzal, hogy a jelen ASZF-fel az Ektv. 5.§ (2) es a 6.§ (1)-(2) bekezdeseiben foglaltak
szerinti tajekoztatast megadta a Szolgaltato.

2.

A Weboldalon torteno szolgaltatas igenylese az elektronikus modon leadott megrendelessel lehetseges, a jelen
ASZF-ben meghatarozottak szerint. A szerzodeskotes magyar nyelven tortenik.

3.

A Weboldal szolgaltatasait valamennyi, jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo egyeb
szervezet, valamint termeszetes szemely jogosult hasznalni, amennyiben magara nezve kotelezonek ismeri el az
adatkezelesi tajekoztatoban es jelen ASZF-ben foglaltakat tovabba a Weboldalon – Szolgaltato visszaigazolasaval is
megerosítve – megadja egyszeri megrendeles eseten a szolgaltatas teljesíteshez szukseges adatokat.

4.

A jelen ASZF-ben nem szabalyozott kerdesek, valamint a jelen ASZF ertelmezese vonatkozasaban a magyar jog
az iranyado, kulonos tekintettel a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (Ptk.) vonatkozo rendelkezeseire.
A vonatkozo jogszabalyok kogens, mindenki szamara kotelezo rendelkezesei a felekre kulon kikotes nelkul is
iranyadoak.

5.

A jelen szabalyzat 2020. majus 15. napjatol visszavonasig hatalyos. Szolgaltato fenntartja a jogot, hogy
egyoldaluan modosítsa jelen ASZF barmely rendelkezeset a Felhasznalok – honlapon valo elozetes kozzetetellel
megvalosulo – ertesítese mellett.

6.

A modosítasokat a Szolgaltato a hatalyba lepesuk elott legkesobb 14 nappal korabban a Weboldalan kozzeteszi.
A modosítas hatalyba lepeset kovetoen Felhasznalo a Weboldal bongeszesevel – mint a szolgaltatas hasznalataval –
rautalo magatartassal elfogadja a modosított ASZF-ben foglaltakat. A korabban leadott megrendelesekre a leadaskor
hatalyban levo ASZF iranyado.

7.

Felhasznalo, amennyiben belep Szolgaltato Weboldalara, tovabba annak tartalmat barmilyen modon olvassa –
meg akkor is, ha nem regisztralt felhasznaloja a Weboldalnak, a jelen Szabalyzatban foglaltakat magara nezve mindenkor
kotelezonek ismeri el. Amennyiben Felhasznalo nem fogadja el jelen felteteleket, ugy nem jogosult a Weboldal
tartalmanak megtekintesere.

8.

9.

Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: +36203756234, +36203753549, +36203761465
E-mail: info@gyogyszereszahaznal.hu
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: Hetfotol-Pentekig: 8.00 - 16.00
Levél formájában küldött panaszok levelezési címe: Hunnia Patika Bt. 6725 Szeged, Hajnal u. 27/A.

Regisztracio, a szolgaltatas igenybe vetele
A Weboldalon azok igenyelhetik a szolgaltatast, akik megrendeles eseten kitoltik kerdesukkel, megrendelesukkel vagy
egyeb uzenetukkel a weboldalon talalhato elektronikus uzenetkuldo urlapot, amely az
info@gyogyszereszahaznal.hu email címre erkezik meg, es megadjak a teljesíteshez szukseges adataikat. A
weboldal egy tajekoztato felulet, ahol bemutatasra kerul a szolgaltatast, es hogy hogyan vehetik igenybe.
Igenybevetelhez a megadott elerhetosegeken kell kapcsolatba lepni az ugyfelszolgalaton dolgozo kollegakkal.
Ugyfel a Weboldalon talalhato elektronikus urlap kitoltesevel szuksegszeruen kijelenti, hogy a Weboldalon
kozzetett Adatvedelmi tajekoztato felteteleit megismerte es elfogadja. A hírlevelre valo feliratkozas opcionalis.

10.

A sikeresen leadott es megerkezett online urlaprol es megrendelesrol a rendszer visszaigazolo e-mailt kuld a
megadott címre.

11.

Szolgaltato az Ugyfel altal tevesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto szallítasi
kesedelemert, hibas teljesítesert, illetve karokert nem vallal felelosseget.

12.

A Felhasznalo e-mail címe megadasaval hozzajarul ahhoz, hogy a Szolgaltato technikai jellegu uzenetet kuldjon
szamara. A megadott adatokat a Szolgaltato, a Felhasznalo kerelemre torli a rendszerbol.

13.

A Szolgaltatot a weboldalon megadott adatok ugyfel altal torteno megvaltoztatasabol eredo karert, hibaert
semminemu felelosseg nem terheli.

14.

Megrendelheto szolgaltatasok termekek kore
A Weboldalon a felhasznalo hazi gyogyszereszeti szolgaltatast tud megrendelni, amely magaban foglalja a
venykoteles es nem venykoteles gyogyszerek hazhoz szallítasat es a helyszínen torteno gyogyszereszeti tanacsadast. A
weboldalon levo telefonszamon tudja munkatarsunkkal felvenni a kapcsolatot, vagy a weboldalon talalhato uzenet
kuldo urlapok kitolteset kovetoen visszahívja Önt gyogyszeresz kollegank. Venykoteles gyogyszerek tekinteteben
elozetes szemelyazonosítast kovetoen, megrendelolap kitoltesevel tudja a szolgaltatast igenyelni. Nem venykoteles
gyogyszereit weboldalon, tobb helyen elerheto gombok segítsegevel atnavigalva webshopunkbol elektronikusan is
megrendelheti.

15.

A nem venykoteles termekekre vonatkozoan a weboldalrol megjelenítheto webshopban megjelolt arak
listaarak, es tartalmazzak a jogszabalyban eloírt afat, azonban nem tartalmazzak a szallítas díjat. Kulon csomagolasi
koltseg nem kerul felszamítasra. Szolgaltato az arvaltozas jogat fenntartja a meg nem rendelt termekek eseten. A
megrendelt termekek vonatkozasaban jelen dokumentumban foglalt kivetelek szerint valtoztathatja csak meg
Szolgaltato az arakat (pl. nyilvanvaloan teves 1 vagy 0 Ft-os ar).

16.

Szolgaltatas igenybevetelenek menete
A weboldalon megadott telefonszamon megrendelheti nem venykoteles gyogyszereit gyogyszeresz
kolleganktol, veny-koteles gyogyszerei eseten telefonos kapcsolatfelvetelt utan, elozetes szemelyazonosítast kovetoen,
megrendelolap alaírasaval rendelheti meg a gyogyszereket. A weboldalon talalhato uzenetkuldo urlap kitoltesevel,

17.

adatai megadasat kovetoen emailt kuldhet nekunk, es munkanapokon, az email beerkezeset koveto 24 oran belul,
gyogyszeresz kollegank visszahívja Önt, hogy telefonon megbeszeljek rendelese reszleteit. Venykoteles gyogyszerek
rendelese elozetes szemelyazonossag ellenorzest kovetoen, megrendelolap kitoltesevel lehetseges, veny nelkuli
gyogyszerek eseten telefonon torteno egyeztetes elegseges. Nem venykoteles gyogyszereket jelen weboldalrol elerheto
webshopunkon keresztul is megrendelheti elektronikusan.
A megrendeles leadasat kovetoen Felhasznalo egy automatikus visszaigazolo e-mailt kap a regisztracional
rogzített címre. Amennyiben az automatikus visszaigazolas a megrendelesenek elkuldesetol szamított, de legkesobb 48
oran belul nem erkezik meg, az Ugyfel mentesul az ajanlati kotottseg, illetve szerzodeses kotelezettseg alol. Ez esetben
kerjuk, keresse ugyfelszolgalatunkat. A megrendeles es annak visszaigazolasa akkor tekintendo a Szolgaltatohoz, illetve
az Felhasznalohoz megerkezettnek, amikor az szamara hozzaferhetove valik. Szolgaltato kizarja a visszaigazolas
vonatkozasaban felelosseget, amennyiben az azert nem erkezik meg idoben, mert Felhasznalo teves e-mail címet adott
meg regisztracioja soran, az uzenet a „spam” mappaba kerult, vagy az e-mail fiokjahoz tartozo szabad tarhely hianya
esetlegesen a levelezo szervere hibaja eredmenyekent nem tud uzenetet fogadni.

18.

Szallítassal es atvetellel kapcsolatos informaciok
A venykoteles gyogyszereket, elozetes szemelyazonosítast es írasbeli megrendelest kovetoen 24-48 oran belul
gyogyszertarunk gyogyszereszei vagy gyogyszertari szakasszisztensei hazhoz szallítjak. Nem venykoteles gyogyszereit
a rendeles leadasatol szamított 24-48 oran belul gyogyszereszunk vagy gyogyszertari szakasszisztensunk hazhoz
szallítja.

19.

Sajat raktaron nem szereplo teteleket tartalmazo rendeles eseten, a szolgaltato telefonon egyezteti le Önnel
az elore lathato szallítasi hataridot. Vis major (haborus esemenyek, termeszeti katasztrofa, sztrajk, beszallítok okozta
termeleskieses bekovetkezese stb.) eseten a Szolgaltato mentesul a szallítasi kotelezettseg es a visszaigazolt szallítasi
hatarido betartasa alol. Szolgaltato ilyen esetben mindent elkovet, hogy a szallítast a leheto legrovidebb idon belul
folytatni tudja.
Telefonon elore egyeztetett idopontban szallítjuk ki onnek a megrendelt gyogyszereket. A szallítasi ido a patikaban
raktaron levo termek eseten a leadott rendelestol szamított 24-48 ora, hianycikk eseten a patikaba megerkezest
koveto 24-48 ora. Hianycikk eseten a szallítasi hatarido hosszabb lehet, melyrol a megrendeles leadasakor
tajekoztatjuk telefonon az Ugyfelet. Ugyfelszolgalatunk sms ertesítest is kuld Önnek a csomag osszekeszítesekor,
illetve a kiszallítas napjan, a varhato idointervallumrol.

20.

Megrendelesek feldolgozasa es a teljesítes
A megrendelesek feldolgozasa munkanapokon 08 oratol tortenik 16 oraig. A megrendeles feldolgozasakent
megjelolt idopontokon kívul is van lehetoseg a megrendelesre, de ha az a munkaido lejarta utan tortenik, csak az azt
koveto munkanapon kerul feldolgozasra a megrendeles.

21.

A karveszelyviseles az Ugyfel altal megadott atadasi helyen az aru atadasaval szall at a Felhasznalora.
Hazhoz szallítas eseten a gyogyszeresz, vagy szakasszisztens a gyogyszer kezbesíteset munkanapokon 8-17 ora kozott
vegzi. Ha ebben az idoszakban Ugyfel nem tartozkodik otthon, szallítasi címkent celszeru (amennyiben van ra
lehetosege) munkahelyi címet megadni. A gyogyszeresz, vagy szakasszisztens telefonos egyeztetest koveto egyszeri
kezbesítest kíserel meg. Szeged es szegedi kisterseg kozigazgatasi hatarain belul havi egyszer veheti ingyenesen
igenybe a szolgaltatast venykoteles gyogyszerei kiszallítasara, amennyiben az kronikus betegsege eseten a havi vagy
harom havi dozist tartalmazza. Ilyenkor, ha mas patikaszert is ker a kiszallítas azokra az arukra is terítesmentes.
Amennyiben havi tobbszori kiszallítast ker a kiszallítas díja Szeged kozigazgatasi hataran belul 500 Ft a szegedi
kistersegben 1000 Ft.

22.

A csomagot egyszeri sikertelen kezbesítest kovetoen csak a szallítasi díj kifizetese eseten veheti at Ugyfel.
Amennyiben Ugyfel az altala megrendelt nem venykoteles gyogyszert nem veszi at a 2. szallítas idopontjaban, abban az
esetben Szolgaltato jogosult a Felhasznalo altal megrendelt arut – legkorabban a szallítast koveto munkanapon –
harmadik szemely reszere ertekesíteni, illetve szerzodesszegesbol eredo karat ervenyesíteni.

23.

Ugyfel koteles a kiszallítas, atvetel idopontjaban a csomagot ellenorizni, annak kulso sertetlensegerol
meggyozodni es az arra vonatkozo atveteli elismervenyt alaírni, venykoteles gyogyszer eseteben az atveteli, szemely
azonosítasi dokumentumokat alaírni. Minden esetben teteles atadas atvetel tortenik gyogyszereszi tanacsadas
kereteben a szukseges informaciok atadasaval.

24.

25.

Utolagos reklamaciot nem all modjaban Szolgaltatonak elfogadni.

Kiveteles esetekben elore torteno egyeztetest kovetoen konszenzualis alapon Szolgaltato es Fogyaszto
elterhetnek a fent leírt feltetelektol.

26.

Kellekszavatossag, termekszavatossag, jotallas
Szolgaltato hibasan teljesít, ha a szolgaltatas a teljesítes idopontjaban nem felel meg a szerzodesben vagy
jogszabalyban megallapított minosegi kovetelmenyeknek. Ez esetben az Ugyfel A Polgari torvenykonyv XXIV. Fejezete
(Hibas teljesítes) szerint jogosult igenyet ervenyesíteni mely szerint nem fogyaszto Ugyfel kellekszavatossagi igennyel
elhet a teljesítestol szamított 1 even belul. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást
adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

27.

28.
a.

Kellékszavatosság

Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk.
szabályai szerint.
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. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

b.

Ön 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.

c.

d.
e.

Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

29.
a.

Termékszavatosság

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 a Szolgáltató 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.
Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 39. b. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.

b.

Tájékoztatom, hogy 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.

c.

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

d.

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 termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

e.
●
●
●

f.
g.

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

30.
a.

Jótállás

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.
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. Jótállást adunk minden
10.000 Forint feletti értékű tartós fogyasztási cikk termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél
hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A jótállást csak abban az esetben áll
módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett.

b.

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 39. és a 40. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

c.

A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve
sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

d.

Vényköteles gyógyszerekre vonatkozó speciális szabályok: törvény tiltja a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp
anyagként (P2) minősített gyógyszerek házhoz szállítását.

e.

Elallasi Tajekoztato
Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.)
Kormányrendeletnek megfelelően:

31.

Elállási jog

Vényköteles gyógyszerek esetén az elállási jog nem gyakorolható.
Nem vényköteles gyógyszerek esetén főszabály szerint az elállási jog nem illeti meg a fogyasztót olyan zárt csomagolású
termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.
A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) e.) pontja szerint „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása
után nem küldhető vissza;”
Mindezek alapján kibontott csomagolású, felbontott készítmény esetén nem élhet elállási jogával.
Kivételes esetben, ha a készítményt nem bontotta fel, és nem fogyasztott belőle, és a csomagolása zárt és sértetlen,
Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

a.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

b.

Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (például elektronikus úton küldött levél útján) az 9. pontban megadott címekre. Ebből a célból felhasználhatja a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat mintát is
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező
egyéb nyilatkozatát is például elektronikus formában. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón
(például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

c.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától a termék átvételének napjáig is gyakorolhatja elállási jogát.

d.

32.
a.

Az elallas joghatasai

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 amiatt 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. Utánvét esetén belföldi
postautalvány útján való fizetés helyett hozzájárulása esetén az ügyfélszolgálattal e-mailben egyeztetett
bankszámlaszámra térítjük vissza az indokolt összeget. 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.

b.

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.

c.

Panaszkezeles modja
Szolgaltato celja, hogy valamennyi megrendelest megfelelo minosegben, Felhasznalo teljes megelegedettsege
mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztonak minosulo Felhasznalonak megis valamilyen panasza van a szerzodessel,
annak teljesítesevel kapcsolatban, ugy panaszat a 9. pontban megadott elerhetosegeken kozolheti.

33.

Szolgaltato a szobeli panaszt azonnal megvizsgalja, szukseg szerint orvosolja. Amennyiben Felhasznalo a
panasz kezelesevel nem ert egyet, Szolgaltato a panaszrol, az azzal kapcsolatos allaspontjarol haladektalanul
jegyzokonyvet vesz fel, es annak egy masolati peldanyat Felhasznalo rendelkezesere bocsatja e-mailben. Amennyiben a
panasz azonnali kivizsgalasa nem lehetseges, ugy Szolgaltato a panaszrol jegyzokonyvet vesz fel, es annak masolati
peldanyat Felhasznalo rendelkezesere bocsatja e-mailben.

34.

Az írasbeli panaszt Szolgaltato 30 napon belul írasban, e-mailben megvalaszolja, panaszt elutasíto allaspontjat
megindokolja. Szolgaltato a valasz masolati peldanyat 3 evig megorzi, es azt az ellenorzo hatosagoknak keresukre
bemutatja.

35.

Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a
következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:

36.

Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben
elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A
http://jarasinfo.gov.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat
a következő felsorolás tartalmazza:

a.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (96) 520-218

Fax száma: 06-1-269-0703

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Horváth László

Elnök: dr. Csanádi Károly

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (82) 501-000

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax száma: (82) 501-046

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Novák Ferenc

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: skik@skik.hu

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu,
info@baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Fax száma: (42) 420-180

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Fax száma: (66) 324-976

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Bagdi László

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Telefonszáma: (74) 411-661

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Fax száma: (74) 411-456

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Telefonszáma: (56) 510-610

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

Fax száma: (46) 501-099

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Budapesti Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Telefonszáma: (94) 312-356

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Fax száma: (94) 316-936

Telefonszáma: (1) 488-2131

Telefonszáma: (34) 513-010

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Fax száma: (1) 488-2186

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Elnök: Dr. Baranovszky György

Elnök: Dr. Rozsnyói György

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

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Telefonszáma: (88) 814-111

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Fax száma: (88) 412-150

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Telefonszám: (32) 520-860

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

Fax száma: (62) 426-149

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Elnök: Dr. Horváth Károly

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: info@csmkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Fejér Megyei Békéltető Testület

Telefonszáma: (92) 550-513

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Fax száma: (92) 550-525

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és
költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában
nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

b.

Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra
kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.

c.

Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt
igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

d.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles
levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani.

e.

Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja
keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

f.

Vegyes rendelkezesek
37.
38.

Szolgaltato kotelezettsegei teljesítesehez kozremukodot jogosult igenybe venni.

Szolgaltato Weboldalanak megtekintese es az azon valo megrendeles feltetelezi Felhasznalo reszerol az
internet technikai es muszaki korlatainak ismeretet, valamint a technologiaval egyutt jaro hibalehetosegek elfogadasat.
Szolgaltato nem felelos semmilyen karert, amely a Weboldal hasznalata miatt kovetkezett be. Felhasznalo
felelos az internetes kommunikaciora hasznalt eszkoze, valamint az azon talalhato adatok vedelmeert. A Weboldalon
feltuntetett kepek, leírasok, muszaki adatok kizarolag tajekoztato jelleguek es a termekek szelesebb koru
megismeresere szolgalnak. A kepek illusztraciok. Szolgaltato feltetelezi, hogy online vasarlas eseten Felhasznalo az
altala kivalasztott termeket mar ismeri, arrol mas forrasbol is informaciokat gyujtott. Szolgaltato Weboldalan levo
esetleges hibakert, elírasokert felelosseget nem vallal. Elíras, hibas adat eseten a gyarto, illetve a beszallíto hivatalos
kozlemenyeben megadott adatok ervenyesek.

39.

Szolgaltato adatkezeleset GDPR kompatibilis modon vegzi, melyrol tovabbi reszletek a kozzetett adatvedelmi
tajekoztatoban talalhatok.

40.

Szolgaltato fenntart minden, a Weboldala, Webshopja barmely reszenek, reszletenek barmilyen modszerrel,
torteno terjesztesevel es masolasaval kapcsolatos jogot. Szolgaltato elozetes írasbeli hozzajarulasa nelkul tilos a
honlapok egeszenek vagy reszeinek barmilyen – a szerzoi jogrol szolo torveny szerinti – felhasznalasa. (tobbszorozes,
terjesztes, atdolgozas stb.)

41.

A jogosulatlan felhasznalas polgari- es bunteto jogi kovetkezmenyeket, valamint karterítesi felelosseget von
maga utan. Felhasznalo a Weboldal hasznalataval tudomasul veszi, hogy annak barminemu tartalmanak felhasznalasi
engedely nelkuli felhasznalasa eseten Szolgaltatot kotber illeti meg. A kotber osszege 5.000,- Ft kepenkent valamint
2.000,- Ft szavankent. Ugyfel tudomasul veszi, hogy ezen kotberkikotes nem tulzo, es ennek tudataban bongeszi az
oldalt.

42.

Amennyiben a jelen ASZF barmely resze ervenytelenne, jogellenesse valna, az a fennmarado reszek
ervenyesseget, jogszeruseget nem erinti.

43.

Amennyiben Szolgaltato jelen ASZF alapjan megilleto jogat nem gyakorolja, ugy a joggyakorlas elmulasztasa
nem tekintheto adott jogrol valo lemondasnak. Az itt rogzített jogokrol torteno lemondas csak arra vonatkozo kifejezett
írasbeli nyilatkozat megtetelevel ervenyes. Amennyiben Szolgaltato alkalomszeruen nem ragaszkodik szigoruan az
ASZF valamely feltetelehez, vagy kikotesehez nem jelent lemondast azoknak a kesobbi szigoru betartasarol.

44.

Felek vitas ugyeiket elsodlegesen bekes uton rendezik. Felhasznalo es a Szolgaltato a jelen Szabalyzat hatalya
ala tartozo jogvitakra nezve kikotik a Szegedi Jarasbírosag, illetve a Szegedi Torvenyszek kizarolagos illetekesseget.

45.

Szeged, 2020. május 15.
Hunnia Patika Bt.

